
 
In onderstaand schema staan de vragen die in de chat gesteld zijn tijdens het online 
symposium ‘Landschappelijke inpassing van de RES’ d.d. 11 mei 2021, voor zover deze niet 
tijdens het symposium al plenair beantwoord zijn. 
 
Beantwoording van de vragen valt onder de verantwoordelijkheid van de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland, 
en niet onder verantwoordelijkheid van de sprekers tijdens het symposium. Voor vragen of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met de fractie via pvda@noord-holland.nl. 
 

# Vraag Antwoord 
1 Er is te weinig, dan wel helemaal niet, 

gekeken naar alternatieven. 
Bijvoorbeeld Hydro energie. Er 
bestaat bewezen technologie om 
gebruik te maken van getijden en 
wadden geulen. 

In het kader van de RES wordt gekeken naar bewezen 
technieken die ons in staat stellen om grote hoeveelheden 
duurzame energie op te wekken. Dat betekent op dit 
moment zon- en windenergie. Natuurlijk wordt er 
daarnaast ook gekeken naar nieuwe innovatieve 
technieken, zoals aquathermie, riothermie, geothermie en 
turquoise waterstof. PNH stimuleert dit onder andere 
door te investeren via het PDENH-fonds in bedrijven die 
deze technieken verder ontwikkelen.  
 
Zo heeft PNH geïnvesteerd in het Tocardo getijdenenergie 
project. Deze techniek werkt weliswaar, maar de 
stroomsnelheden en getijdeverschillen in de Nederlandse 
wateren zijn te laag om voldoende rendement te 
genereren. Het wordt inmiddels wel succesvol ingezet in 
onder andere Schotland. 
 
Momenteel bieden de nieuwe duurzame technieken nog 
onvoldoende mogelijkheden om grootschalig en 
betaalbaar aan de, nog altijd groeiende, energievraag te 
voldoen. Daarom blijft de nadruk voorlopig op zon en 
wind. De urgentie maakt verder uitstel van de 
energietransitie in afwachting van andere technieken 
onverantwoord. 

2 Ik mis het hoekpunt dat lasten en 
baten ver uit elkaar liggen. Baten bij 
grote spelers (subsidiekrijgers), lasten 
bij de burgers. Is dat niet nader tot 
elkaar te brengen? 

De PvdA zet er op in dat de lokale gemeenschappen juist 
ook de baten moeten hebben van de windmolens en 
zonneparken in hun directe omgeving. Daarom hebben wij 
ook in onze verordening opgenomen dat er gestreefd 
wordt naar 50% lokale opbrengst. Dat kan in verschillende 
vormen. Van investeringen in het behoud en versterken 
van de lokale voorzieningen, tot bijvoorbeeld korting op 
de electriciteitsprijs. Welke vorm hiervoor gevonden 
wordt is aan de inwoners en de exploitanten tezamen, in 
het kader van de nadere uitwerking van de RES. 

3 Zon en wind zijn complementair qua 
duurzame energie productie. Er lijken 
nogal wat mensen bezwaren te 
hebben tegen windmolens. Hoe 
kunnen we de Klimaatcrisis bezweren 
als er veel " nimby" gedrag is? Er 
wordt m.i. te vaak gezegd:   
"Windmolens niet in mijn dorp... Zet 
ze maar op zee.." 

Het klopt dat er de laatste tijd steeds meer protesten 
tegen het plaatsen van windmolens ontstaan. Dat is 
begrijpelijk nu de plannen concreter worden en daarmee 
dichterbij komen. Windmolens zouden bijvoorbeeld 
nadelige gezondheidseffecten hebben en de natuur en het 
landschap schaden.  

Wat de PvdA betreft kan het nooit de bedoeling zijn dat 
wij de energietransitie aanpakken, door een 
gezondheidsprobleem te creëren. Daarom hebben wij ook 
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gevraagd om nader onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van windmolens in de buurt van 
woonhuizen.  

In het kader van de energietransitie wordt het merendeel 
van de windmolens op zee geplaatst. De meeste 
windenergie komt daar vandaan en dat zal zo blijven. De 
tweede stap betreft de plaatsing van windmolens op land. 
Een naar verhouding beperkt aantal zal op het land 
geplaatst moeten worden. Zonder redden we de grote 
opgave eenvoudigweg niet.  

Om ervoor te zorgen dat dit op de best mogelijke manier 
gebeurt, wordt er gebruik gemaakt van “zoekgebieden”. 
Dit betekent dat de politiek niet van bovenaf zal bepalen 
waar de windmolens precies komen te staan. Gezamenlijk 
met de inwoners, belangenorganisaties en andere 
betrokkenen is gekeken waar in Noord-Holland de ruimte 
het best hiervoor benut kan worden. De volgende stap is 
dat binnen die gebieden gekeken gaat worden waar de 
molens en zonneparken echt kunnen komen. Deze laatste 
en essentiële stap, ligt in handen van de omwonenden en 
de lokale politiek. Zij mogen binnen hun zoekgebied 
meebeslissen over de uiteindelijke plaatsing van de 
windmolens, hierbij rekening houdend met de 
mogelijkheden en hun eigen wensen. Voor de PvdA NH is 
het daarbij essentieel dat de lokale gemeenschap niet 
alleen de lasten maar ook de lusten ervaart van de 
nabijheid van de molens. Op welke manier dat gebeurt, 
verschilt per gebied. 

Door de lusten en de lasten eerlijk te verdelen in 
samenspraak met de lokale gemeenschappen, hopen wij 
dat de NIMBY benadering verandert in een constructieve 
opstelling en bijdrage aan de grote opgave waar wij voor 
staan. 

4 Vraag over het 'grotere plaatje' : in 
hoeverre is het goed als de PvdA over 
deze vraagstukken, ook samen met 
b.v. GroenLinks en D66, ook richting 
de gemeenteraads- en provinciale 
verkiezingen in 2022 en 2023 een 
belangrijk deel van alle adviezen van 
het PBL overneemt en hiervoor 
gezamenlijk politieke steun 
uitspreken? Waar ik voor zou pleiten: 
zou dit niet meer zoden aan de dijk 
zetten en dan voor nu even de 
Omgevingswet opschorten (vanwege 
de reële uitvoeringsproblemen 
waarvoor gewaarschuwd wordt?) 

De PvdA is zich ten volle bewust van de enorme noodzaak 
en urgentie van de energietransitie. Elke seconde telt bij 
het tegengaan van de klimaatverandering. Het is dus zeker 
een goed idee dat zoveel mogelijk verschillende politieke 
partijen naast elkaar gaan staan in hun “klimaatstrijd” in 
plaats van elkaar af te willen troeven.  

Natuurlijk zijn er wel verschillen in opvatting over de 
manier van uitvoering. In plaats van die verschillen uit te 
vergroten, heeft het onze voorkeur om het gezamenlijke 
doel van een effectieve en betaalbare energietransitie als 
uitgangspunt te nemen en van daaruit naar de oplossing 
te werken.  

De onvolkomenheden in het systeem van de 
Omngevingswet baren ons wel hele grote zorgen. Wat de 
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 PvdA betreft wordt de Omgevinsgwet pas ingevoerd als 

alle problemen zijn opgelost. Anders ontstaat er een niet 
te overziene chaos. Daarbij is het essentieel dat 
gemeenten én Provincies zowel met kennis als financieel 
ondersteund worden om een soepele invoering te 
garanderen. Zover zijn we nog lang niet. Daarom zijn wij 
blij dat de invoering weer is uitgesteld. Of van het 
zoveelste uitstel ooit afstel gaat komen, valt niet te 
voorspellen, maar uitsluiten kunnen we dat zeker niet.  

5 5. Marjan Leijen to Everyone : 
Aanstekelijk optimisme van JongRES. 
Hoe willen jullie Nimby aanpakken? 

 

Om ervoor te zorgen dat de plaatsing van windmolens en 
zonneparken op best mogelijke manier gebeurt, wordt er 
gebruik gemaakt van “zoekgebieden”. Dit betekent dat de 
politiek niet van bovenaf zal bepalen waar de windmolens 
precies komen te staan. Gezamenlijk met de inwoners, 
belangenorganisaties en andere betrokkenen is gekeken 
waar in Noord-Holland de ruimte het best hiervoor benut 
kan worden. De volgende stap is dat binnen die gebieden 
gekeken gaat worden waar de molens en zonneparken 
echt kunnen komen. Deze laatste en essentiële stap, ligt in 
handen van de omwonenden en de lokale politiek. Zij 
mogen binnen hun zoekgebied meebeslissen over de 
uiteindelijke plaatsing van de windmolens, hierbij rekening 
houdend met de mogelijkheden en hun eigen wensen. 
Voor de PvdA NH is het daarbij essentieel dat de lokale 
gemeenschap niet alleen de lasten ook de lusten ervaart 
van de nabijheid van de molens. Op welke manier dat 
gebeurt verschilt per gebied. 

Door de lusten en de lasten eerlijk te verdelen in 
samenspraak met de lokale gemeenschappen, hopen wij 
dat de NIMBY benadering verandert in een constructieve 
opstelling en bijdrage aan de grote opgave waar wij voor 
staan. Een heldere stem van jongeren in de RES kan. Een 
mooi tegenwicht bieden aan NIMBY-geluiden en dus het 
belang van die geluiden doen afnemen. 

 
6 Moet Nederland zijn energiebehoefte 

helemaal zelf voorzien in de 
toekomst? 

Wij zien grote voordelen in het investeren in duurzame 
energie. Als Nederland willen we liever niet afhankelijk zijn 
van andere landen, wanneer het gaat om energietoevoer. 
Zeker niet van landen met dubieuze regimes of politieke 
systemen. Fossiele brandstoffen verdwijnen beetje bij 
beetje, de focus komt steeds meer te liggen op duurzame 
energie. Dat is de toekomst en daar liggen de kansen. Of 
wij als Nederland ooit in staat zullen zijn om helemaal uit 
eigen duurzame bronnen in onze energiebehoefte  te 
voorzien is de vraag. Goede Europese samenwerking is 
wat de PvdA betreft essentieel om de verschillende 
energiebronnen bij elkaar te brengen tot een stabiel, veilig 
en schoon netwerk. 
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7 Hoe gaan jullie om met de 

administratieve doelen en de 
werkelijke doelen? Ik bedoel hiermee 
dat men op papier met certificaten 
CO2-uitstoot terugdringt ipv 
werkelijke uitstoot terugdringen 

 

De PvdA NH pleit voor het werken met concrete meetbare 
doelen en werkelijke uitstoot. De ervaring met de CO2, 
fosfaat en stikstofrechten leert dat berekende en papieren 
doelstellingen niet veel bijdragen aan echte verbetering. 
Het zorgt vooral voor veel administratie en laat ruimte 
voor ‘creatief boekhouden’ en een lucratieve handel in 
papieren vergunningsruimte. Dat is erg onwenselijk.  

8 Heeft de PvdA geen insta account om 
te volgen? 

Zeker hebben wij dat! Insta: pvdanoordholland. Voor 
JongRES is het jongresnederland 

9 Wat zou de PvdA doen wanneer een 
boer zijn land wil verhuren voor 
zonne-energie; is het dan ook een 
optie om als provincie te kiezen deze 
landbouwgrond(tegen betaling) om 
te zetten in natuur om de 
natuurdoelstelling te halen? 

 

Momenteel ligt de nadruk op het opwekken van meer 
duurzame energie. Daarbij proberen wij schade aan de 
natuur te beperken en waar mogelijk de biodiversiteit te 
versterken. Dit kan bijvoorbeeld door ecologisch beheer 
van de grond onder zonneparken en windmolens. 
Versterking van de natuur in Noord-Holland, bijvoorbeeld 
door uitbreiding van het areaal NNN, is zeker ook een heel 
belangrijk punt.  
 
De opgave in het kader van de energietransitie is echter zo 
groot en de beschikbare ruimte in de RES-zoekgebieden zo 
beperkt dat een keuze voor het een óf het ander niet 
houdbaar lijkt. Wanneer een agrariër zijn land ter 
beschikking stelt voor zonnepanelen, zijn wij daarom in 
eerste instantie vooral voor de plaatsing daarvan, en 
versterking van de natuurwaarden in combinatie daarmee. 

10 Er moet ook wat belasting technisch 
en civiel-rechtelijk gebeuren om 
coöperaties in Nederland 
aantrekkelijk te maken. Heeft Ferd 
Crone daar ook ideeën voor? 
 

Helemaal mee eens. Dit is echter wel een 
Rijksaangelegenheid en niet voor de Provincie. Wat de 
PvdA betreft zou het uitgangspunt steeds moeten zijn, ook 
in ons fiscale stelsel, dat de vervuiler betaalt en de 
duurzame, schone initiatieven worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd. Daar is nu nog te weinig sprake van. Er ligt 
een belangrijke opgave bij de huidige kabinetsformatie om 
hier goede afspraken over te maken, 

11 Ik vind het nogal raar om te 
'polderen' met de volksgezondheid... 
bijvoorbeeld met de windturbines. Ik 
vraag me af hoe daar tegenaan wordt 
gekeken. 
 

Het ‘polderen’ in de oorspronkelijke betekenis van door 
goed overleg en goede samenwerking komen tot een 
breed gedragen oplossing kent vele voordelen. Helaas is 
het poldermodel de laatste jaren steeds vaker geframed 
als iets negatiefs.  
 
Wat de PvdA NH betreft kan het niet de bedoeling zijn dat 
de oplossing van het energievraagstuk ten koste gaat van 
de volksgezondheid en leefbaarheid voor onze inwoners 
of de natuur. Een breed gedragen akkoord, waar alle 
betrokkenen, waaronder zeker ook onze inwoners, aan 
hebben bijgedragen biedt de grootste kans van slagen. Of 
dat ‘polderen’ ‘participatie’ of anders wordt genoemd 
doet daar niet aan af. 

12 Energiebesparing verdient inderdaad 
meer aandacht, want dat kan een 

De grote vervuilers en gebruikers moeten wat de PvdA 
betreft zeker ook hun bijdrage leveren om zo goed 
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gigantisch verschil maken, maar het 
stelt me teleur dat Ferd Crone zo snel 
op besparing door huishoudens 
uitkomt. Dat is ook belangrijk maar 
geen grote klapper. Sterker nog, voor 
de (fossiele) industrie is dit hét 
'talking point' omdat het voor hen de 
mogelijkheid biedt 
verantwoordelijkheid af te schuiven. 

 

mogelijk met onze energie om te gaan. Daar valt nog heel 
veel winst te boeken. De verantwoordelijkheid mag 
absoluut niet alleen afgeschoven worden op de burgers.  
 
Tegelijkertijd levert energiebesparing en isolatie van de 
bestaande woningen wel degelijk een grote bijdrage die 
we niet kunnen laten liggen. Het heeft bovendien als 
voordeel dat mensen de gevolgen direct in hun 
portemonnaie merken door een lagere energierekening. 
Energiearmoede verdient hierbij ook onze nadrukkelijke 
aandacht. Niet iedereen kan het opbrengen om de 
energierekening te betalen, laat staan kosten te maken 
voor het verduurzamen van hun woning. De 
energietransitie mag de sociale ongelijkheid nooit verder 
vergroten. Sterker nog, de energietransitie is een 
uitgelezen kans om dit soort sociale ongelijkheid aan te 
pakken en de verschillen te verkleinen. Iedereen moet 
mee kunnen doen en er profijt van hebben. Daar moeten 
wij als politiek steeds scherp op blijven. 

13 Vraag aan Ferd Crone: als de 
invoering van de Omgevingswet juist 
duidelijke voordelen biedt laat ik mij 
ook graag overtuigen (ik vraag ook 
alleen maar wat ik hierover in de 
krant heb gelezen natuurlijk). Ik ben 
zeker geen verklaard tegenstander 
van de OWet. (ik ben vooral 
nieuwsgierig hoe burgers en 
bedrijven hier straks mee te maken 
hebben en wat dit betekent voor 
uitvoeringsaspecten of 
inspraakprocedures ik denk dat veel 
mensen daar allereerst nieuwsgierig 
naar zijn). Verder hoor ik juist veel 
goede ideeën. Hartelijk dank :) 

 

De Omgevingswet kan veel voordelen bieden, mits deze 
op een zorgvuldige en verantwoorde manier wordt 
ingevoerd. Dat betekent niet alleen werkende ICT 
systemen, en goede scholing van de ambtenaren, maar 
ook extra financiële ondersteuning voor gemeenten en 
Provincies. 
 
Alleen als aan alle voorwaarden voor een zorgvuldige 
invoering voldaan wordt, kan de Omgevingswet wat de 
PvdA NH betreft in werking treden. Als het werkt zoals het 
zou moeten werken zitten er zeker voordelen aan de 
integrale benadering vanuit samenwerking die hiermee 
beoogd wordt. 

14 Wordt er voldoende gekeken naar de 
NETTO belasting van het milieu (CO2 
e.d.) van windmolen en 
zonneparken? 

 

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is 
gebleken dat de CO2 uitstoot tijdens de productie van 
windmolens, bij de huidige stand van de techniek na circa 
2 maanden een omslag geeft als deze wordt afgezet tegen 
de geproduceerde energie. Daarbij verdient het gebruik 
van zaken als zwavelhexafluoride, een isolatiemiddel dat 
een zeer sterk broeikasgas is, bijzondere aandacht. Ook de 
recyclebaarheid van de rotorbladen moet verder worden 
verbeterd. Ondanks dat staat vast dat in vergelijking met 
andere, fossiele bronnen, de productie en ingebruikname 
van windmolens gedurende hun levensduur 50x tot 80x 
minder CO2 uitstoot per MW gegenereerd vermogen 
oplevert 

 


