Verslag
Onderwerp:
Participatieavond duurzame energie (RES) Westfriesiaweg
Datum:
22 februari 2021 om 19.30 uur
Genodigden: omwonenden en belanghebbenden zoekgebieden zoals benoemd in de concept RES

Programma
onderdeel
Opening en welkom

Samenvatting opmerking en vragen

Uitleg programma

-

Vragen n.a.v. film

-

Vragen n.a.v. RES
uitleg
Liesbeth v.d. Aart
Vragen n.a.v. uitleg
Zoekgebieden
Ellen Wilms

-

-

-

-

-

Omwonenden: In de visualisatie is alleen rekening
gehouden met het zicht vanaf de middenweg. Graag ook
afstand houden van de huizen, zodat zij geen zicht hebben.
Ellen Wilms en Richard van Buren: Deze suggesties van
bewoners kunnen meegenomen worden in het ontwerp
A. Duijf: Op de Krusemanlaan is ruimte voor een aantal
woningen met platte daken, waar ook zonnepanelen op
gelegd kunnen worden. Is dat een idee voor de gemeente?
Richard: Daar kan rekening mee gehouden worden in de
planvorming.
Omwonende: Mogelijk zijn er panelen zonder reflectie, maar
is er ook nagedacht over het lawaai? In het veld in
Heerhugowaard is al een veld, en daar hoor je lawaai. Zijn
er afspraken over decibellen?
Richard: Lawaai komt van omvormers, als de zon hard
schijnt, gaan ze zoemen. Bij de locatie van die omvormers
wordt rekening gehouden met het lawaai in relatie tot
omwonenden. Ook het aanvragen van een
omgevingsvergunning is onderdeel van het proces, hierin
wordt dit soort milieuaspecten ook meegenomen.
A.Duijf: er wordt gesproken over 49 decibel op de muur,
reken er op dat dit gespreksniveau is en als je dat constant
hoort, wordt je doof.
Richard: het achtergrond niveau wordt altijd meegenomen
in de bepaling hoeveel geluid er geproduceerd mag worden.
Bij de aanvraag omgevingsvergunning moet zo nodig een
geluidsrapportage worden meegenomen.
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Vragen uit de Chat

Zie verderop

Vragenrondje voorzitter

-

Mentimeter

Antwoord op welke mogelijkheden ziet u voor dit zoekgebied?
Antwoord: andere energieprojecten zoals…
- Geothermie

Mentimeter dialoog

Toelichting op keuze minimaal gebruik maken zodat andere
bestemmingen ook ruimte kunnen krijgen:
- De RES is een soort bestuurlijk orgaan, en ik heb het idee
dat er teveel gefocust wordt op de zonneweides en de
windmolens. Dus ik denk dat als we nou met een minimale
inspanning aan de doelen kunnen voldoen, met zo min
mogelijk schade aan het landschap. Dan hebben we meer
ruimte voor nieuwe initiatieven en recreatie.
-

Iemand anders: ik zou juist altijd naar het evenwicht. Ik
snap de argumentatie van de vorige bespreker. Maar laat
de gemeente nou het initiatief nemen om zonnepanelen op
daken te leggen.

-

Er zijn allerlei SVN (Stimuleringsfonds
Volkshuisvestingsubsidie) regelingen mogelijk, maar daar
doet de gemeente niet aan mee.
Richard: De plannen voor energiecorporatie staan in de
kinderschoenen. Eerst wordt er gekeken naar de
postcoderoosregelingen. Ook bedrijven worden
gestimuleerd om zon op daken te plaatsen. Dit moet nog
groeien. De regelgeving is daar nog niet heel gunstig voor.

-

-

Vragen vervolgstappen

A. Duijf: zal financiële participatie via een corporatie zijn?
Richard: dat is afhankelijk van waar een initiatiefnemer mee
komt en wat bewoners willen. Kan via een corporatie of
bijvoorbeeld deelnamecertificaten.
A.Duijf: Stukje Krusemanlaan is de gemeente eigenaar van,
welk initiatief nemen zij?
Richard: wij zijn als gemeente geen initiatiefnemer, maar wij
faciliteren het. Middels aanpassen van een
bestemmingsplan en afgeven vergunning. Tenzij de
gemeenteraad kiest dit wel te willen.
Hoe wordt gewaarborgd dat initiatiefnemers bewoners
meenemen in de planvorming?
Richard: Dit is een verplicht onderdeel van de
vergunningsaanvraag. Ook blijft er altijd de mogelijkheid tot
een beroep en bezwaar procedure.

-

Kopie van de Chat
From Jelle Blaauwbroek (gespreksleider) to Everyone: 07:55 PM
dames en heren, de chat staat open voor uw vragen
From Ane Duijff to Everyone: 07:56 PM
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waarom geen geothermie.
From Richard van Buren (gemeente Heerhugowaard) to Everyone: 07:57 PM
Ook dat valt buiten de skoop va de RES en volgt een ander traject
From Ane Duijff to Everyone: 07:58 PM
in de beantwoording is geschreven dat de financiering is voor de initiatiefnemer. wie is dat.
From Richard van Buren (gemeente Heerhugowaard) to Everyone: 08:00 PM
Dat hangt er van af wie het initiatief neemt. In enkele gevallen zijn er al initiatieven, maar in principe
kan iedereen dat zijn. In ieder geval niet de gemeente . Dat is de partij die alleen faciliteert.
From Gerhard Schutten (Gemeente) to Everyone: 08:00 PM
Een initiatiefnemer is (meestal) de grondeigenaar, of projectontwikkelaar die in dit zoekgebied een
zonneveld wil realiseren. Hij dient dan zelf voor de financiering te zorgen.
From baln to Everyone: 08:07 PM
het beeld 45 meter aan de middenweg is voor iedereen misschien beter maar voor geen van de
omwonenden
er zitten ook 4 huizen aan de middenweg waar de panelen vlak langs lopen
From Ane Duijff to Everyone: 08:07 PM
ik mis steeds het deel krusemanlaan
From Richard van Buren (gemeente Heerhugowaard) to Everyone: 08:08 PM
De omwonenden zullen dat anders kunnen ervaren, maar blijft natuurlijk afhankelijk van de persoon.
In de participatie wordt de mening van de omwonenden in ieder geval meegeneomen
From Ane Duijff to Everyone: 08:27 PM
zoals geothermie,

