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Behorende bij agendapunt: I

Ondeniverp: Wensen en bedenkingen op de concept RES-NHZ

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 202Q,

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor om in plaats van het voorlegde ontwerp
raadsbesluit, de navolgende wensen en bedenkingen op de concept Regionale Energie
Strategie Noord-Holland Zuid vast te stellen:

"Met belangstelling heeft de gemeenteraad van Beemster kennisgenomen van de concept
RES NHZ. ln deze zienswijze zullen wij ingaan op wensen en bedenkingen op drie niveaus.
1. de regio RES NHZ
2. de regio Zaanstreek - Waterland
3. gemeente Beemster

1. RES NHZ
Er is grote waardering bij de raad van Beemster voor hetgeen nu op tafel ligt. Wij zien dat u
heeft gezocht naar nieuwe bronnen (veelal uitbreiding van wind en zon) die met de
bestaande hernieuwbare bronnen een totaal aanbod genereert van 2,7 TWh. Dit is een getal

dat de inwoner van het gebied niet of nauwelijks kan bevatten.

ln deze RES beperkt u zich tot het aanbod aan energie, daar waar u bij warmte eerst heeft
geÏnventariseerd hoeveel de vraag is. Het zou voor het inzicht wenselijk zijn te weten wat de

regionale vraag naar energie is op dit moment en richting 2030. Bijvoorbeeld afgezet tegen

de vraag per huishouden en van bedrijven en industrie. En welk deel daarvan alwordt
opgewekt door huishoudens en industrie. Wilt u de inwoners meekrijgen dan zal inzicht in
deze getallen helpen.
De gemeenteraad van Beemster spreekt de wens uit dat er meer inzicht komt in de regionale

vraag naar energie, nu en in de toekomst.

De mate van participatie door inwoners in deze RES was zeer beperkt. D¡t is niet meer van
deze tijd en in de aanloop naar de Omgevingswet ook niet meer passend bij een betrokken
overheid. Bij een ondenrerp als de RES, met een hoge mate van invloed op de
leefomgeving van de inwoners, hoort dan ook een hoge mate van participatie. De raad van
Beemster spreekt uit dat participatie van haar inwoners belangrijk is. Het vormgeven daarvan
is complex.
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De gemeenteraad van Beemster wil een duidelijkere betrokkenheid van de inwoners bij de
totstandkoming van de RES. Niet alleen in het proces, maar ook in de pañicipatie van
aanbod bijopwekking en vraag naar energie zoals het oprichten van een energiecoöperatie

De gemeenteraad van Beemster heeft bedenkingen bij grondgebonden zonnepanelen ap
bedrijventerreinen (niet uitgegeven gronden), agrarische grond en in natuurgebieden.
Plaatsing op deze locaties zorgt direct of indirect voor achteruitgang van natuur- en
landschapswaarden en gaat ten koste van agrarische productiegronden.

Er zijn voor verschillende bronnen ook alternatieven te bedenken. Bijvoorbeeld kernenergie.
De gemeenteraad van Beemster spreekt de wens uit dat een dergelijke bron niet op zijn
grondgebied zalworden gevestigd, noch binnen de regio NHZ. En eigenlijk nergens.
Met zon en wind alleen gaan we de doelstellingen voor 2050 niet halen. Daarom is het nodig
om nú al te werken aan goede.alternatieven.
De gemeênteraad van Beemster geeft aan dat er extra stimulans nodig is voor (versnelling
van) ontwikkeling van deze alternatieven met daarbij:
1) Aandacht voor de slagingskans van nieuwe projecten, bijvoorbeeld hulp bij het koppelen

aan andere projecten of (financiële) partners;
2) Financieel, bijvoorbeeld via MRA lnvest of provinciale duurzaamheidsinvesteringsfonds

etc.

Naast alternatieve bronnen zijn er ook alternatieve locaties te bedenken. De regio kent een
grote woningbouwopgave waarbij kostbare grond dub6el kan worden ingezet. Gebouwen én
infrastructuur kunnen hier vanaf de tekentafel voor energieleverantie worden ingericht.
De wens van de Raad van Beemster is dat bijde woningbouwopgaven de te bouwen
woningen energieleverend moeten zijn. De plus die hiermee wordt gerealiseerd zal mede
nodig zijn voor de stijgende energiebehoefte en de mobiliteit van de inwoners.
Ook is het nodig om het de bedrijven en inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken om een
steentje bijte dragen.
De gemeenteraad van Beemster vraagt daarom ook aandacht voor tegenstrijdige en/of.
beperkende regelgeving fussen verschillende overheden en fusse n verschillende ministeries

Daarnaast dringt de raad erop aan dat de minimale afstanden voor duurzame bronnen die
zijn afgesproken in het provinciale coatitieakkoord worden gerespecteerd in de RES, en deze
op te nemen ten opzichte van bebouwing, natuurgebieden en gemeentegrenzen.

2. RES Zaanstreek - Waterland
Wij constateren dat 

"r" 
onuotJo"nJ" g"*"rkt is aan een gezamenlijke ambitie om met elkaar

vast te stellen welke opgave we als regio willen invullen. We kunnen constateren dat wat bij
de ene gemeente een oplossing lijkt, dit voor een andere gemeente onaanvaardbaar is.
Echter zeker ook hoe we dit dan willen invullen en langs welke weg we dit dan vormgeven.
Uw nota geeft aan dat er veel is geparticipeerd. Wij zetten onze vraagtekens bij hoe er is
geparticipeerd. Er is bij de inwoners nog geen gedragen beeld hoe een mogelijke ruimtelijke
invulling van de bronnen er dan moet uitzien. ln de raadsledenbijeenkomst mochten wij
constateren dat ook op bestuursniveau de beelden over wat en hoe sterk uiteen lopen.

Specifiek voor Zaanstreek-Waterland geldt dat er meer onderzoek nodig is voor een
objectievere onderbouwing op wat er kan voor wínd- en zonne-energie in een gebied dat
gekenmerkt wordt door Natura2000 en werelderfgoederen.
De gemeenteraad van Beemster spreekt uit dat er na onderzoek een stevigere
onderbouwing Iigt.
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3. RES Beemster
Beemster is een uniek cultureel erfgoed. Het is dan ook niet voor niets dat Unesco voor het
behoud van dit bijzondere werelderfgoed zeer strenge eisen stelt.

Deze extra regelgeving maakt nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor de gemeente, haar
inwoners en de bedrijven anders dan elders. Het behoud van dit werelderfgoed is echter niet
alleen een taak voor diegenen die in Beemster wonen en werken, ook de Provincie en het

Rijk hebben hier een verantwoordelijkheid naar de wereldgemeenschap.
De gemeenteraad van Beemster neemt deze verantwoordelijkheid serieus en dringt er
daarom bijde provincie Noord-Holland en de Energieregio NHZ op aan om de zoekgebieden
voor wind langs de A7 in Beemster te schrappen, e
glootschal@searingsopties op-het gebied van winé+tiet serder tee{p'-

voor nu houden wfivast om deze en/of grondgebonden
zonnepanelen niet toe te staan in Beemster.

Beemster zet momenteel in op onderzoek naar zon op daken bij bedrijven. De raad spreekt
de wens uit dat dit navolging geniet in de regio. Ook beveell zij aan het planten van zoveel
mogelijk bomen en het gebruik van hout als bouwmateriaal bij voortduring onder de
aandacht te brengen, evenals mogelijkheden voor verdere energiebesparing."
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