
 
Amendement: 

Extra stimulering zon op dak ter bescherming van landbouwgrond

Naam gemeenteraadsfractie VVD Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, LADA, OHK,
Anders! 

Datum Donderdag 27 februari 2020 
Volgnummer A 2020 02
Behoort bij agendapunt nr. 7
Onderwerp raadsvoorstel Programma Duurzaamheid 2020 – 2022

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 27 februari 2020

Besluit:

1. Het programma Duurzaamheid 2020-2022 inclusief ambities, visies en doelstellingen vast te 
stellen 

Te wijzigen in

1. Het programma Duurzaamheid 2020-2022 inclusief ambities, visies en doelstellingen vast te 
stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen in het document:

De tekst op pagina 7 luidende:

2.2 Ambitie en visie 
Onze stip op de horizon is dat Hollands Kroon in 2050 klimaatneutraal is. We willen een klimaat 
neutrale energie- en warmtevoorziening. De energievraag van huishoudens, bedrijven en instellingen 
wordt duurzaam opgewekt. Dat gebeurt zoveel als mogelijk binnen de regio. De energietransitie 
vraagt betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen. Alleen samen kunnen wij deze ambitie 
waarmaken. We gaan voor een duurzame energievoorziening die betrouwbaar én veilig is. De 
warmtetransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijven. Huishoudens en bedrijven 
moeten de kosten kunnen dragen. De lasten worden op een rechtvaardige wijze verdeeld. De 
energietransitie krijgt vorm met aandacht voor het landschap en met begrip voor de overlast die veel 
inwoners nu al ervaren.

 Te wijzigen in:

2.2 Ambitie en visie 
Onze stip op de horizon is dat Hollands Kroon in 2050 klimaatneutraal is. We willen een klimaat 
neutrale energie- en warmtevoorziening. De energievraag van huishoudens, bedrijven en instellingen 
wordt duurzaam opgewekt. Dat gebeurt zoveel als mogelijk binnen de regio. De energietransitie 
vraagt betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen. Alleen samen kunnen wij deze ambitie 
waarmaken. We gaan voor een duurzame energievoorziening die betrouwbaar én veilig is. De 



warmtetransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijven. Huishoudens en bedrijven 
moeten de kosten kunnen dragen. De lasten worden op een rechtvaardige wijze verdeeld. De 
energietransitie krijgt vorm met aandacht voor het landschap en met begrip voor de overlast die veel 
inwoners nu al ervaren. Om die reden kiest gemeente Hollands Kroon ervoor om volledig in te zetten 
op zon op dak en wordt agrarische grond buiten beschouwing gehouden waar het gaat om 
zonneparken.

Toelichting

1. Er is nog voldoende potentie voor zon op dak omdat momenteel slechts 27% procent van het 
dakpotentieel in Hollands Kroon (1.930.211 m2) benut is. Dit meldde het Noordhollands Dagblad 
op 6 oktober 2019 op basis van onderzoek van Adviesbureau Over Morgen. Wél zijn wij daarmee 
als gemeente koploper in de provincie Noord-Holland.1-2

2. Zonneparken hebben een negatieve invloed op het bodemleven, blijkt uit onderzoek van 
Wageningen University & Research.3

3. Zonneparken – net als windturbines – hebben een negatieve impact hebben op de waarde van 
woningen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.4

4. Gemeente Hollands Kroon is de agrarische hoofdstad van Nederland.5

Financiële gevolgen en dekking
n.v.t.

Naam en ondertekening  indieners

VVD Hollands Kroon                               Senioren Hollands Kroon                   
LADA

Lars Ruiter                                                Jeffrey Leever                                      
Henk van Gameren

OHK Anders! 
Alexander Bügel Dorien Sybenga

1 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191005_26564674/als-de-helft-van-alle-bedrijven-waar-het-
kan-zonnepanelen-zou-nemen-heeft-iedereen-groene-stroom-maar-zover-zijn-we-nog-lang-niet
2 https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=7bdd2fc6065d45caa51fadc52e181e07 
3 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25808
4 https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2019/12/Windturbines-zonneparken-en-woningprijzen.pdf
5 http://www.agrarischehoofdstad.nl/ 
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