Motie
Ex artikel 1 sub d en artikel 35 lid 1 van het
Reglement van Orde van de gemeenteraad

Onderwerp: Geen windturbines en zonnepanelen in de duinen
De raad der gemeente Zandvoort in vergadering bijeen op 25 februari 2020,
In kennis gesteld van het voornemen van de regering om de bouw van windturbines in Nederlandse
duingebieden mogelijk te maken.
Constaterende dat:
• De bouw van windturbines in Natura-2000-gebieden op voorhand niet meer wordt uitgesloten door
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
• De provincie Noord-Holland op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategieën moet bezien of
dit wenselijk is;
• Bij een positieve beoordeling via de Wet Natuurbescherming wordt getoetst of er geen significante
nadelige effecten zijn op planten- en diersoorten;
• Wanneer geen nadelige effecten aanwezig zijn en aan de juridische kaders wordt voldaan,
windturbines in duingebied mogelijk zijn;
• De Provincie Noord-Holland blijkens het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale
Energiestrategieën met name inzet op windturbines en zonnepanelen;
• De minimale afstand van 600 meter tussen windturbines en woningen onder druk staat;
• Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt dat activiteiten in duingebieden geen
afbreuk mogen doen aan de waterveiligheid en derhalve tegen de plaatsing van windturbines is;
• Het standpunt van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt gedeeld door
duinbeheerder PWN.
Overwegende dat:
• De kustgemeenten aan moeten geven in hoeverre windturbines in de duinen wenselijk zijn;
• Indien de kustgemeenten geen standpunt innemen, windturbines in het duingebied mogelijk zijn;
• De gemeente Zandvoort zich achter het initiatief “verzet windmolens” heeft geschaard om
windmolens ver achter de horizon te plaatsen;
• Daarbij is uitgesproken dat bewegende Euromasten, zichtbaar voor de kust, iedere dag, iedere minuut,
iedere seconde, eeuwig horizonde is.
• Het ook eeuwig horizonde is om windturbines in het duinlandschap te plaatsen.
Tevens overwegende dat:
• Bovenstaande constateringen en overwegingen eveneens opgeld kunnen doen voor de plaatsing van
zonnepanelen in de duinen;
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Spreekt derhalve uit:
Dat de gemeente Zandvoort tegen het plaatsen van windturbines en zonnepanelen in de Nederlandse
duingebieden is en besluit deze motie toe te sturen aan alle gemeenteraden van de Nederlandse
kustgemeenten en de provincie Noord-Holland, alsmede aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
en de 1e en 2e Kamer.

Zandvoort, 25 februari 2020
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