
MOTIE  

Raadsvergadering: 21 juni 2021                                                                              

Agendapunt:         5. Vaststellen RES 1.0 (2021-27)                                                              

Onderwerp:            Aanwijzing nadere kaders locaties voor zon- en windenergie                                       

Ingediend door de fractie: SPD, Maartje Tros  

 

De gemeenteraad van Drechterland, bijeen op 21 juni 2021; 

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 huidige zoekgebieden niet overeen lijken te komen met de expliciete uitgesproken 

wens vanuit de gemeente Drechterland om de 600 meter-grens te handhaven 
rondom windmolens. 

- De mogelijkheid toch open gehouden wordt om windmolens in de gemeente 
Drechterland te plaatsen. 

- Het voor de inwoners van Drechterland belangrijk is om duidelijkheid te creëren wat 
zij vanuit de gemeente kunnen verwachten rondom windmolens. 

- Ook andere gemeenten in deze regio expliciet hun grenzen hebben durven aangeven 
rondom windmolens. 

- De juridische gronden rondom plaatsing windmolens op dit moment ter discussie 
staan; 

- De daadwerkelijke bijdrage van continue duurzame energie door windmolens zeer te 
betwisten is; 

- Windmolens naast landschappelijke uitstraling ook grote effecten hebben op vogels 
en insecten. 

- Er meerdere gemeenten wachten op duidelijkheid rondom de gezondheidseffecten 
van windmolens; 

- Het maken en plaatsen van windmolens zeer milieu-intensief is en redelijk 
onomkeerbaar. 

- Er onrust is onder de inwoners van Drechterland over de toekomstige plaatsing van 
windmolens in de regio. 

 
                                                        verzoekt het college: 
 
bij de benoemde zoekgebieden met effect op de gemeente Drechterland, 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: 
 
- 14 Kamersloot. Aan te passen in:  
Naast dit bedrijventerrein is mogelijk ruimte voor de opwek van zonne-energie.  
 
- 15 Elbaweg. Aan te passen in: 
Naast dit bedrijventerrein is mogelijk ruimte voor de opwek van zonne-energie. 
 



- 16 Oosterwijzend. Aan te passen in: 
 Naast dit bedrijventerrein is mogelijk ruimte voor de opwek van zonne-energie. 
 
en gaat over tot de orde van de dag…  
 
 
 

                                                    Stemming: 

 Vóór:                                                                       aangenomen 

 -----------------------------------------------------     verworpen 

Tégen:                         ingetrokken                                       

                                                                                  , de griffier.                                     


