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Hoogwoud Wachten  op  vol

doende  daken  met  zonnepanelen
vergt  te  veel  tijd  en  levert  onvol
doende  duurzame  energie  op.  Ge
hoopt wordt dat de provincie stren
ge regels voor maximale afmetingen
verruimt.  Zodat  ook  de  gemeenten
meer speelruimte wordt geboden. 

De  zonder  winstoogmerk  opere
rende coöperatie is nauw betrokken
bij de ontwikkeling van het beoogde
zonnepark  in  Hoogwoud.  Op  een
weiland  van  twintig  hectare  wil
NHEC  samen  met  Solarfields  circa
30.000  panelen  plaatsen,  die  voor
wat  betreft  opwekking  van  stroom
voor een redelijk deel voorzien in de
opgave  van  Opmeer  in  de  transitie
naar  duurzame  energie.  Met  het
project is zo’n tien miljoen euro ge
moeid. Solarfields heeft een voorlo
pige overeenkomst tot pacht voor 25
jaar met de landeigenaar.

Voor de coöperatie is het de eerste
keer  dat  actief  wordt  deelgenomen
in  een  zonnepark.  De  NHEC  heeft
ervaring met collectieve zonnepalen
op  grote  daken,  onder  meer  in  de
Alkmaarse  wijk  Daalmeer  en  in
Waarland.  „Zo’n  traject  vergt  al
gauw  één  tot  anderhalf  jaar.  Juri
disch,  financieel  en  administratief
ligt het best ingewikkeld”, zegt pro
jectleider  Manuel  den  Hollander
van NHEC.

Burgers 

Ondernemers  kiezen  er  meestal
voor  zelf  panelen  op  hun  daken  te
installeren  en  daarvan  de  vruchten
te plukken in plaats van een coöpe
ratieve vorm waarbij burgers finan
cieel  deelnemen.  „In  dat  laatste  ge
val  verhuren  zij  hun  dak  voor  een
paar  euro  per  paneel  per  jaar.  Het
gaat  meestal  om  hooguit  driehon
derd panelen, dus rijk worden ze er
niet  van.  Bedrijven  gaan  vanwege
idealistische  motieven  soms  in  zee
met  een  coöperatie”,  aldus  Guus
Wattel, ook projectleider bij NHEC. 

Uit  berekeningen  en  onderzoe
ken blijkt volgens beiden dat zon op
daken  onvoldoende  energie  ople
vert  om  te  voorzien  in  het  huidige
stroomverbruik, laat staan in de snel
groeiende  vraag.  Meer  duurzame
energie  zal  ook  nodig  zijn  voor  au
to’s  en  warmte.  Wattel:  „Stichting
Opmeer denkt Mee vindt dat er vol
doende daken zijn om volledig aan

de  behoefte  te  voldoen.  En  zegt
daarom  tegen  zonneparken  te  zijn.
Die boodschap draagt zij met de pe
titie ’WestFriesland kan het dak op’
ook regionaal uit.”

Heden en toekomst 

Hij vervolgt: „Gemeenten en NHEC
zitten op het spoor dat we niet moe
ten  kiezen  voor  één  oplossing.  De
vraag  neemt  heel  snel  toe.  Vandaar
de noodzaak om zon op dak, zonne
parken én windmolens naast elkaar
te realiseren. Wij kijken ook naar de
toekomst, de stichting in onze ogen
te  veel  naar  het  heden.  Zij  rekent

zich  rijk  met  panelen  op  dak.  Wij
denken  dat  je  hiermee  niet  verder
komt  dan  35  procent  van  de  lokale
energievraag.” 

Het volle stroomnet kan, aldus de
NHEC,  meer  capaciteit  krijgen  als
Liander volgend jaar het onderstati
on  Hoogwoud  versterkt  en  in  2026
de aansluiting op het hoofdnet ver
betert. 

„De coöperatie is niet in staat om
met financieel risico deel te nemen.
Wij  regelen  zorgvuldige  proces  en
financiële  participatie  van  inwo
ners.  Gelukkig  moeten  nieuwe  op
wekprojecten voor de helft lokaal ei

gendom worden. De omgeving kan
zelf  bepalen  hoe  het  park  er  uit
komt te zien en daarvan de vruchten
plukken.  Bijvoorbeeld  met  de  reve
nuen  een  fonds  opzetten  waarmee
lokale voorzieningen als een zwem
bad  of  dorpshuis  gesteund  kunnen
worden.”

Verbaasd

Den  Hollander  en  Wattel  zeggen
verbaasd  te  zijn  over  de  weerstand
tegen  het  beoogde  zonnepark  in
Hoogwoud:  „Samen  met  inwoners
willen  we  juist  iets  moois  maken
van  dit  park.  Dat  is  ook  de  insteek

van Solarfields. Van de twintig hec
tare wordt slechts netto twaalf hec
tare  bedekt  met  zonnepanelen.  De
overige  acht  krijgt  een  natuurlijke
invulling,  die  de  biodiversiteit  ten
goede komt. Panelen worden maxi
maal  anderhalve  meter  hoog.  Met
een heg er omheen zie je er vanaf de
weg niets van.”

Overigens  zijn  coöperatie  én
Stichting Opmeer denkt Mee in ge
sprek met elkaar, benadrukt Wattel:
„Over sommige onderdelen denken
we  anders.  Over  andere  zijn  we  het
eens.  Het  zonnepark  blijft  een  hei
kel punt.”

REPORTAGE ’Wachten op daken met zonnepanelen is tijdrovend en ontoereikend’

Coöperatie maant tot spoed
met aanleg van zonnepark 
De NoordHollandse
Energie Coöperatie
(NHEC) vindt dat het
zonnepark aan de Ko
ningspade in Hoogwoud
zo snel mogelijk moet
worden aangelegd. „We
moeten nu stappen zet
ten, de noodzaak om ge
bruik van fossiele brand
stoffen af te bouwen is
groot.” 

Leo Blank
l.blank@mediahuis.nl

Guus Wattel (links) en Manuel den Hollander van de NHEC op het land aan de Koningspade in Hoogwoud waar het zonnepark van twintig hectare moet komen. 
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Gemeenten en
NHEC zitten op

het spoor dat
we niet moeten
kiezen voor één

oplossing

De  stichting,  die  ook  regionaal
van  zich  doet  spreken  met  het
initiatief ’WestFriesland kan het
dak op’, is fel gekant tegen initia
tieven  zoals  het  zonnepark  aan
de Koningspade.

,,Volgens  het  Nationaal  Kli
maatakkoord moet voorrang ge
geven worden aan zonnepanelen
op  daken.  Dat  geven  de  West

Friese  gemeenten  ook  zelf  aan.
Als  er  onvoldoende  daken  zijn,
wordt  gekeken  naar  zonnepar
ken in bebouwd gebied. Pas in ui
terste instantie komen parken in
buitengebied in beeld. En dan het
liefst  bij  vuilnisbelten  en  in  ber
men  van  spoor  en  autowegen”,
aldus Erik Mooij van de stichting. 

Volgens  hem  staan  bedrijven
in  de  rij  voor  zonnepanelen  op
daken.  Ook  de  Bedrijvengroep
WestFriesland  kiest  voor  deze
optie,  aldus  Mooij:  ,,Er  is  een

proef  gaande  bij  Kuin  Houtbe
werking  in  Hoogwoud.  Voor  an
dere bedrijven wordt een pakket
samengesteld  dat  hen  volledig
ontzorgt.  Innovaties  gaan  snel.
Biodiversiteit  en  zonneparken
gaan  niet  samen.  Leefgebieden
voor  weidevogels  en  landbouw
grond moeten we koesteren.”

De  stichting  heeft  raadsleden
van  Opmeer  en  Medemblik  via
een  brief  verzocht  nu  niet  over
haast  te  kiezen  voor  zonnepar
ken. 

Hoogwoud Stichting Opmeer
Denkt Mee vindt zonneparken in
kwetsbaar buitengebied niet no
dig. 

’Zon op daken moet voorrang krijgen’ 


