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1. Introductie 

TexelEnergie is Nederlands oudste en grootste lokale energiecoöperatie. Stichting Duurzame Alliantie 

Texel (DATXL) is een maatschappelijke stichting die in 2019 is opgericht door vijf onafhankelijke 

adviseurs op het gebied van duurzaamheid om de energietransitie Texel te versnellen. Wij geloven 

dat de energietransitie een dusdanige verandering gaat betekenen voor ons allemaal dat het alleen 

een succes kan worden, als daar brede maatschappelijke draagvlak voor is. Wij denken dat een 

dergelijk breed draagvlak alleen kan ontstaan als bewoners en lokale belanghebbenden vroegtijdig 

meedenken in het proces (bottom-up proces). Deze aanpak hebben wij gedetailleerd beschreven en 

gepubliceerd in 2019 1.  

 

Beide organisaties hebben samen het initiatief genomen om deze zienswijze kenbaar te maken met 

betrekking tot het concept Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Noord (kortweg RES-NHN-

1.0). Via de zienswijze hopen wij dat het proces voor de energietransitie zal veranderen, waardoor 

de lokale betrokkenheid wordt vergroot en vooral veel breder wordt gedragen dan tot nu toe. 

Daardoor wordt het proces kansrijker. 

 

In mei 2019 heeft TexelEnergie onder leiding van Frits Wester een energiedebat georganiseerd. Later 

dat jaar hebben TexelEnergie en DATXL samen een Energietafel opgezet voor Texel met daarin 

vertegenwoordigers van ondernemers, de landbouw, de visserij, de woningcoöperatie, de 

netbeheerder, gemeente en de natuurbeheerders. Wij streven ook voor de zienswijze naar een 

voorstel dat gedragen wordt door al deze organisaties alvorens het formeel wordt gestuurd naar de 

Provincie en het Rijk. Uiteraard heeft dat tijd nodig. Deze versie van de zienswijze beschouwen 

wij daarom nog als ruwe schets en discussiestuk. Alle feedback is welkom. Wij zullen de 

komende weken gebruiken om met de genoemde belanghebbenden om de tafel te gaan. 

 

2. Onze analyse 

Op 28 juni 2019 schreef Minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes het volgende aan de 

Tweede Kamer: “In het kader van het Klimaatakkoord – en al eerder in het kader van het 

Interbestuurlijk Programma (IBP) - is afgesproken dat er Regionale Energiestrategieën (RES-en) 

opgesteld worden door partijen in de regio’s. Daarin nemen decentrale overheden het initiatief om 

samen met bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke actoren bottom-up via maatwerk toe te 

werken naar concrete projecten voor het duurzaam opwekken van energie. Naast de 

maatschappelijke discussie over draagvlak, participatie, (technische) haalbaarheid en 

betaalbaarheid ontstaat lokaal en regionaal naar verwachting ook steeds meer inzicht dat lokale 

klimaatambities zonder inzet van windenergie moeilijk zijn te realiseren.” 2 

  

 
1 Handleiding Eilandse Energietransitie - Duurzame Alliantie Texel.pdf 
2 Het+Klimaatakkoord+in+(meer+dan)+70+vragen_28juni2019.pdf 
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a. Te veel top down proces gehanteerd 

Wie de bewoner als laatste vraagt wat die ervan vindt, moet niet verbaasd zijn een 

teleurstellende reactie te krijgen 

 

De bedoeling was dus een bottom-up proces te realiseren. Maar in de praktijk is nu alsnog een top-

down manier gebruikt. Europa sloot een klimaatakkoord, daarna kwam de Rijksoverheid met een plan 

van aanpak, waarbij de Provincie op haar beurt per regio met een bod moest komen om zoveel 

mogelijk elektrische energie op te wekken. Daarna was bedacht om per deelregio te kijken naar 

landschappelijke concepten. Die uitkomsten werden tenslotte voorgelegd aan de daadwerkelijke 

bewoners van de betreffende gemeente. Het gevolg is dat de bewoners van gemeente A de neiging 

hebben te zeggen: “Wie heeft die opwekking in ons landschap getekend? Doe liever alles maar bij 

buurgemeente B! Dan zijn we als regio klaar”. Bij een echt bottom-up proces zou men als allereerste 

per wijk of dorp kijken welke bijdrage geleverd kan worden voor dat gebied.  

 

b. Te weinig gedaan met maatschappelijke input 

Wie niet luistert met de bedoeling het te begrijpen, maar met de bedoeling te antwoorden, 

zal nooit draagvlak krijgen 

 

Als we de concept RES NHN bekijken, dan zien we dat er veel aandacht besteed is aan de 

landschappelijke vraagstukken en in minder mate ook aan de technische, maar veel minder aan het 

lokale draagvlak, het verwerken van participatie en vrijwel niets aan de economische betaalbaarheid. 

Wij delen de analyse van Kor Buitendijk dat de gepresenteerde schetsen en tekst op veel punten van 

de concept RES NHN niet duidelijk overeen komen met wat er door de bevolking is aangedragen bij 

de lokale ateliers. Zo staat er in de concept RES NHN op pagina 86: “Innovatief zijn en… …op zoek 

gaan naar andere methodieken is noodzakelijk.” 3 Maar dit is nergens naar voren gekomen bij de 

Texelse ateliers. Integendeel, daar werd breed opgeroepen om conventionele technieken te 

gebruiken zoals windmolens te plaatsen op dijken, bedrijventerreinen en havens in combinatie met 

zon op daken en parkeerterreinen4. Op pagina 67 staat: “…wind op agrarische percelen ligt niet voor 

de hand”. Uit de Texelse ateliers kwam echter naar voren dat er alleen weerstand was voor wind bij 

dorpsranden en in het bos5. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de ateliers door ongeveer 50 

van de 13.500 van de bewoners bezocht zijn en daardoor is de vraag gerechtvaardigd of die inbreng 

representatief is voor het hele eiland. Overigens delen wij niet de technische oplossingen die 

Buitendijk in zijn Duurzaam Leefbaar concept RES6 presenteert, omdat ook die oplossingen niet 

bottom-up tot stand zijn gekomen en geen getoetst draagvlak hebben. Er staat op het voorblad van 

Duurzaam Leefbaar dat het namens de bewoners van de regio is geschreven, maar wij zien niet hoe 

de claim is verwezenlijkt. Zo hebben wij niemand in ons netwerk kunnen vinden die betrokken is 

geweest bij het tot stand komen van zijn oplossingen.  

  

 
3 Online-PDF-Concept-RES-NHN-15-april-2020.pdf 
4 Stickers RES Atelier Texel (zie bijlage van dit document) 
5 Stickers RES Atelier Texel (zie bijlage van dit document) 
6 IS E18a. Concept RES.pdf “Duurzaam Leefbaar” 



 

Pagina 6 / 10 
Geef de bewoners ruimte 

c. Te weinig gekeken naar gemeentelijk niveau en lokale belangen 

Wie een olifant wil verplaatsen, heeft soms alleen een paar muggen nodig 

 

In de huidige concept RES NHN staat weliswaar dat Texel een bijzonder landschap heeft, maar 

minstens zo belangrijk is de eilandcultuur die van oudsher geneigd is om zelfredzaam, zelfvoorzienend 

en onafhankelijk tot oplossingen te komen. Dat verklaart ook waarom de gemeente als één van de 

eerste in Nederland de ambitie uitsprak om zelfvoorzienend te willen worden op het gebied van 

energie7. Ook technisch gezien heeft Texel weinig aan grootschalige opwekking op regioniveau, als 

die elektriciteit vervolgens helemaal niet van de vaste wal aan het eiland geleverd kan worden. Er is 

dan een derde energiekabel nodig naar Texel wat juist grotere afhankelijk en meer kosten met zich 

meebrengt. Dat vraagt dus om een veel lokalere aanpak, waar vraag en aanbod van energie ter 

plaatste goed op elkaar worden afgestemd en dus ook lokaal in plaats van regionaal wordt opgewekt. 

Ook het  typische lokale belang om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie, vraagt veel 

meer een lokale maatwerk aanpak. Uiteindelijk zitten ook de belangrijkste ambassadeurs en 

belanghebbenden veel meer in het gemeentelijke niveau dan in het regionale of provinciale niveau.  

 

d. Te weinig gekeken naar economische kansen 

Als je enige gereedschap een hamer is, dan zie je overal spijkers 

 

Wij zien dat het consortium (dat is samengesteld uit voornamelijk landschapsarchitecten) ingehuurd 

door de Provincie Noord-Holland (de overheid die verantwoordelijk is voor het natuur- en 

landschapsbeleid) een typische landschappelijke benadering van het probleem heeft gehanteerd om 

tot maatschappelijke draagvlak te komen. Op dezelfde manier zien we dat Buitendijk als ingenieur 

met een typisch technische oplossing (onder andere via zon op het IJsselmeer) komt voor het 

probleem dat de feedback van bewoners te weinig verwerkt is. In zijn algemeenheid denken wij dat 

er te veel vanuit eigen vakgebied en belang wordt gekeken. Immers wie zuiver landschappelijke 

vragen stelt aan een persoon die van A naar B wil, zal geneigd een weg onder de grond aan te leggen 

en wie alleen technische vragen stelt, komt met een vliegtuig, terwijl de persoon in werkelijkheid 

alleen een de snelste route wilde weten en aan een korte routebeschrijving voldoende had gehad. 

 

3. Lokale kansen bij energietransitie 

De huidige concept RES NHN, biedt voldoende kansen om dingen aan te vullen en in de toekomst bij 

te stellen. Ook de energietransitie zelf zou veel meer als kans gezien kunnen worden dan een 

verplichting door het klimaatakkoord. Goede energie-opwekking kan namelijk ook geld opleveren voor 

bewoners. Eén van de eerste zaken die mensen uitrekenen, als zij een zonnepanelen op het dak 

willen, is de dag dat de panelen hun geld hebben terugverdiend en hoeveel inkomen ze daarna 

kunnen creëren. Op dat moment is het niet langer een last, maar economische kans. 

 

Op dezelfde manier zouden alle verschillende manieren van grootschalige opwekking ook vergeleken 

kunnen worden. Een hele grote windmolen vinden sommigen lelijk, maar als die grote windmolen 

 
7 Ambitiemanifest Waddeneilanden.pdf 
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genoeg winst kan maken om een kleine basisschool open te houden, dan zullen mensen heel anders 

tegen die windmolen aankijken. Wij vinden het essentieel dat goed beleidsmatig wordt vastgelegd 

dat de lokale bevolking, en dan vooral de mensen die het meeste last hebben, het meeste financieel 

profiteren. Goede lokale beleidscriteria voorkomen ook ad hoc willekeur in welke projecten worden 

afgekeurd en welke worden goedgekeurd. 

 

De enige manier om goed te doorgronden wat lokale bewoners willen, is om die op grote schaal te 

betrekken en mee te laten denken in het proces. Daarmee bedoelen we dus niet aan 0,2 procent van 

de regionale bevolking (naar schatting zijn slechts 1.300 van de 640.000 inwoners uit de regio 

betrokken in het proces) te vragen of ze liever windmolens, zonnepanelen of bloembollen op 

agrarische grond zien. Bij voorkeur zouden wij een proces zien waarbij een veel grotere groep 

benaderd wordt over de vraag welke maatschappelijke, economische en milieutechnische waarden 

belangrijk zijn voor de bewoners. Een lokale maatschappelijke discussie vooraf is essentieel. 

 

4. Ons voorstel 

Ons voorstel is om het proces vanaf nu fundamenteel anders 

in te richten, waarbij veel meer bewoners beter betrokken 

worden bij een veel integraler en lokaler bottom-up 

proces met oog voor economische kansen, zoals ooit 

ook bedoeld was door de minister. Het doel van de 

energiestrategie komt voort uit het milieuvraagstuk om 

minder broeikasemissies uit te stoten (Planet), de 

maatschappelijke behoefte om minder afhankelijk te worden 

van olie-, gas- en kolenstaten (People) en de economische 

kans om lokale werkgelegenheid en inkomen te creëren 

(Profit). Deze doelen zouden wat ons betreft dan ook goed 

verankerd moeten zijn in het proces. 

 

a. Advies aan de Texelse gemeenteraad 

Wij adviseren de gemeenteraad van Texel (en in aangepaste vorm wellicht de anderen 

gemeenteraden)  de wens dan wel bedenking uit te spreken om de gemeente regie te laten pakken 

om nauwer samen te werken met de Texelse samenleving. Dat kan door bij het vervolgproces 

integraler, lokaler, meer bottom-up te werk te gaan met meer oog voor economische kansen, lokale 

ambities en behoeftes.  
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b. Uitgangspunten voor zienswijze Provincie 

De afgelopen tien jaar hebben wij als energietransitie-adviseurs met vele honderden mensen 

gesprekken gevoerd op Texel en ver daarbuiten over de energietransitie. Ook hebben we een eigen 

energiespel ontwikkeld en met honderden mensen op Texel gespeeld. Tenslotte hebben we een 

aantal enquêtes gehouden en hebben we met studenten enkele onderzoeken op het eiland gedaan 

naar het thema grootschalige opwekking op Texel. In combinatie met de zeven lokale principes8 zijn 

wij tot de volgende uitgangspunten gekomen. Wij vinden het evengoed belangrijk dat deze punten 

getoetst en bijgesteld worden door de lokale bevolking en organisaties. Hoe beter het proces, hoe 

groter de kans op kwalitatief goed en maatschappelijk gedragen oplossingen.  

 

Milieuvriendelijk: Lokaal duurzaam opwekken met zo min mogelijk schade aan 

het milieu 

Draaglijk: Bottom-up proces, waarbij lokale bevolking, organisaties en 

ambassadeurs actief vanaf het begin meedenken. 

Maatschappelijk: Lokale uitstraling en identiteit meegeven met aandacht voor 

de lokale ambities ten aanzien van zelfvoorzienendheid. 

Eerlijk: Lokale bevolking substantieel financieel mee laten profiteren 

en eigenaarschap geven. 

Economisch: Lokale kennis, innovatie, ondernemerschap en 

werkgelegenheid benutten en stimuleren met nieuwe sectoren. 

Levensvatbaar : Lokaal maatwerk met integrale systeemoplossingen. 

 

Deze uitgangspunten zouden in de concept RES NHN bijvoorbeeld via de onderstaande criteria 

vastgelegd kunnen worden in het vervolgproces. 

  

 
8 Zie pagina 10 van “De Texelse Principes – Leidraad en inspiratiebron voor toekomstig Texel” 
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c. Voorbeelden concrete criteria integraal en lokaal vervolgproces 

 

i. Milieuvriendelijk 

Samen te werken met lokale wetenschappers en natuurbeheerders wat de impact 

is op flora, fauna, waterbeheer en andere aspecten van de opwekking. 

 

ii. Draaglijk 

Bewoners, bedrijven en organisaties via stuurgroepen en energietafels vroegtijdig 

te betrekken in het proces om creativiteit, kennis, betrokkenheid, 

ambassadeurschap en daarmee draagvlak te maximaliseren. 

Per type landschap per dorp te kijken welke oplossing esthetisch het beste past. 

 

iii. Maatschappelijk 

Per dorp of postcode te vragen naar de lokale eisen en wensen van uit historie en 

toekomstperspectief. 

Een deel van de winsten te gebruiken voor een maatschappelijk energietransitie-

fonds waarmee jaarlijks zowel onrendabele opwekking of innovatie betaald kan 

worden als waarmee bewoners of organisaties die hinder gaan ondervinden 

financieel gecompenseerd kunnen worden. 

Vooraf duidelijke afspraken te maken met alle belanghebbenden hoe, in welke 

mate en wanneer ze betrokken gaan worden in het proces. 

 

iv. Eerlijk 

Bewoners maximaal mee te laten profiteren van eventuele winsten (door middel 

van lokale coöperaties en/of betaalbare aandelen aan te bieden aan alle inwoners 

en bedrijven). 

Minimaal 50 procent van grootschalige opwekking in eigendom van de bewoners 

en bedrijven te laten zijn om zeggenschap te behouden. 

 

v. Economisch 

Projectontwikkeling, ontwerp, berekeningen en uitvoer zoveel mogelijk bij lokale 

ondernemers te leggen. 

Lokale initiatieven en projecten ondersteunen. 

Kennis en innovatie te behouden en te versterken door de energietransitie-sector 

te vergroten. 

 

vi. Levensvatbaar 

Per type en schaalgrootte van de oplossing te berekenen wat de terugverdientijd 

is. 

Per dorp en wijk de energieopwekking en distributienetwerk te onderzoeken 

hoeveel er lokaal opgewekt kan worden. Daarna per gebouw kijken wat opgewekt 

kan worden, eventuele te korten op te vangen in de wijk, anders in het dorp en 

indien dat niet mogelijk elders in de gemeente via de grootschalige opwekking. 
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5. Bijlage 

a. Uitkomst van de openbare Texelse atelier (opkomst ongeveer 50 man): 

Zon wel op grote daken en parkeerplaatsen, liever niet op agrarische gronden. Wind wel langs de dijken, 

bedrijventerreinen en havens, liever niet bij dorpsranden en bossen. 

 

 

 


