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Concept Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de concept Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid (RES NHZ)
aan. Vorig jaar informeerden wij u over de conceptREs NHZ via de Startnotitie Regionale
Energie Strategie NHZ - samen zoeken naar kansen in de regio. ln deze Startnotitie werden
de kaders voor de RES NHZ beschreven en is aangegeven welk proces zou worden
doorlopen om te komen tot een concept RES-NHZ.

De concept RES-NHZ is een document waarin wordt aangegeven waar en hoe in de
energieregio grootschalige duurzame elektriciteit (zon en wind) opgewekt kan worden, en
hoe de warmtetransitie (duuzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gemaakt kan
worden, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die regionaal
en met elkaar gemaakt worden. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke
betrokkenheid om in 2050 volledig duuzame energie te gebruiken. Het gaat in deze fase
nadrukkelijk om een concept waarin zoekgebieden zijn gedefinieerd. Dat betekent niet
alleen dat uw raad voor uiteindelijke ruimtelijke beslissingen nog in positie is, maar ook dat
nog een nadere uitwerking nodig is voor het maken van volledige afwegingen.

De energieregio NHZ bestaat uit 6 deelregio's, waaronder de regio Zaanstreek-Waterland,
met in totaal 29 gemeentes. De concept RES-NHZ is een behoorlijk document geworden
(bijna 300 pagina's); daarom is deze digitaal ter beschikking gesteld. Omdat dit document in
verschillende gemeentes wordt vastgesteld is de concept RES-NHZ vanaf 22 april2020 al
digitaal te raadplegen via de website www.eneroiereoionhz.nl/conceptres. Vanaf die datum
kunnen technische vragen worden gesteld via een portaal dat ook op deze website
beschikbaar is gesteld.

bijlage(n):
1. Verslag van 2 participatiebijeenkomsten
2. lnformatieblad aan van het Programmabureau RES NHZ
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Uiterlijk 1 oktober moet de concept RES-NHZ bij het Nationaal Programma RES ingediend
worden. ln regionaal verband is afgesproken om de gemeenteraden via een procedure voor
het geven van een verklaring van wensen en bedenkingen (naar de geest van de
voorhangprocedure van art. 169;4 Gemeentewet) te betrekken bijde voorliggende concept
RES-NHZ. Deze verklaring van wensen en bedenkingen wordt onderdeel van de concept
RES-NHZ die ingediend wordt.

ln deze brief lichten wij kort het proces toe wat doorlopen is in de regio Zaanstreek
Waterland om te komen tot een bijdrage namens de deelregio aan de concept RES-NHZ.
Vervolgens lichten we deze regionale bijdrage toe (zie ook hoofdstuk 8 van de concept
RES- NHZ). Daarna zullen wij ingaan op wat dit betekent voor Beemster. Tot slot schetsen
wij het proces om te komen tot een verklaring van wensen en bedenkingen over de concept
RES en sluiten we af met een globale beschrijving van de vervolgstappen naar de RES 1.0.

Proces in de regio Zaanstreek Waterland
De acht gemeenten zijn eind 2018 gezamenlijk gestart met het verkennen van de
mogelijkheden voor de opwek van duuzame energie in de regio. Hiertoe zijn diverse
werkateliers georganiseerd, waarin met verschillende professionele stakeholders de
mogelijkheden voor grootschalige opwek van duuzame energie zijn verkend. Daarnaast is
gesproken over hoe deze mogelijkheden zich verhouden tot de kenmerkende
landschappelijke kwaliteiten- en de te beschermen waarden van ons leefgebied. Nadat een
eerste schets bekend was, is dit tijdens twee bijeenkomsten gedeeld met inwoners en
andere belanghebbenden, en zijn aanvullende ideeên opgehaald. Het verslag van deze
twee bijeenkomsten treft u bijgaand aan (bijlage 1). Met deze laatste input is de eerste
schets aangevuld en bijgeschaafd tot een concept RES.

Reg ion ale b ijd rag e Zaan stree k Wate rl a nd
Hoofdstuk 8 van de concept RES-NHZ gaat over de regio Zaanstreek Waterland. De regio
Zaanstreek-Waterland wilzich tot 2030 inzetten voor een maximale benutting van:

. Alle bestaande grote(re) daken van bijvoorbeeld maatschappelijk, industrieelen
agrarisch vastgoed voor zonne-energie;

. De uitgeefbare, niet in gebruik genomen, gronden van bedrijventerreinen voor
("tijdelijke") zonneweides;

. Zonnepanelen op grote parkeerplaatsen (d.m.v. een overkapping);
o De aangevraagde, maar nog niet gerealiseerde SDE-projecten.

Opgeteld levert dit 0,43 Twh op.

De landelijke opgave van de dertig energieregio's is om in 2030 35 TWh op te wekken.
Hierbij is geen onderverdeling gemaakt naar regio's. Om de bijdrage van Zaanstreek-
Waterland in perspectief te kunnen plaatsen is gekeken naar het regionale energieverbruik
ten opzichte van het landelijke. De regio ZaanstreekÄ/úaterland is goed voor 1,2% van het
landelijk energieverbruik. Als deze verhouding wordt geprojecteerd op de landelijke opgave
ambitie van 35 TWh, dan zou de regio 0,40 TWh voor haar rekening dienen te nemen.

Tijdens de participatie-avonden met inwoners en andere belanghebbenden, waarbij uw raad
uitgenodigd was, zijn enkele concrete 'zoekgebieden' voor zon- en windenergie toegevoegd
door de aanwezigen, te weten:

. Zonne-energie
o Zon langs 47, AB en 410 (geluidschermen en middenberm).
o Zon in Noordzeekanaalgebied (gemeente Zaanstad).
o Zon op de Bukdijk (Marken, gemeente Waterland).
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Windenergie
o Wind langs A7, AB en A10.
o Wind in Noordzeekanaalgebied (gemeente Zaanstad).
o Wind bij de Nes (Marken, gemeente Waterland).

Deze zoekgebieden moeten het komend jaar nader ondezocht worden op ruimtelijke
inpasbaarheid, haalbaarheid en draagvlak.

Beemster in de conceptRES
Voor onze gemeente betekenen de zoekgebieden dat we de komende tijd doorgaan met het
reeds gestarte project zon op agrarische daken (in samenwerking met de provincie Noord
Holland, LTO en Liander) voortgezet wordt. Daarnaast moet onderzocht worden of op
andere locaties in de Beemster (bijvoorbeeld parkeerplaatsen) en langs de A7 duuzame
energie kan worden opgewekt (wind en zon) allereerst in relatie tot de status van
Werelderfgoed van onze gemeente.

Verklaring van Wensen en bedenkingen
Zoals eerder aangegeven is de concept RES-NHZ digitaalte raadplegen via
www.eneroiereqionhz.nl/conceptres.Via deze website kunt u tevens technische vragen
stellen, uiteraard kan dit ook via de voor u bekende weg.
De Concept RES-NHZ bevat nog geen concrete opgaven voor de regio of gemeente. Wel is
het een opmaat naar de RES 1.0 die in 2021 aan alle raden ter besluitvorming zal worden
voorgelegd. Vanwege de ruimtelijke gevolgen die de RES kan hebben voor de gemeente, is
in regionaal verband afgesproken, dat de gemeenteraad bij de conceptRES wordt betrokken
via een wensen en bedenkingen procedure. Alle gemeenten in de regio Zaanstreek-
Waterland volgen een gelijksoortige procedure.

Op 26 augustus vindt een regionale raadsleden bijeenkomst plaats over de conceptRES.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst stellen wij het op prijs, als u uw eventuele wensen en
bedenkingen alvast kunt delen met ons, zodat wij de besluitvorming omtrent de verklaring
van wensen en bedenkingen kunnen voorbereiden.
Op 30 juni as wordt over conceptRES en de wensen en bedenkingen een
informatiebijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd voor de gemeenteraad van
Beemster en Purmerend. Over de concrete invulling van deze bijeenkomst wordt u later
geTnformeerd.
Tijdens de regionale raadsleden bijeenkomst op 26 augustus kunt u uw (boven)lokale
wensen en bedenkingen met raadsleden uit de regio delen en bespreken. Het resultaat van
deze bijeenkomst wordt verwerkt in het concept voorstel van het college voor het
raadsbesluit ten aanzien van de verklaring van wensen en bedenkingen. Dit voorstel wordt
in september in uw raad geagendeerd voor besluitvorming. Op dat raadsbesluit kan de raad
amenderen. Ook kan de raad bij de besluitvorming over dit onderwerp gerelateerde moties
ter besluitvorming voorleggen. De verklaring van wensen en bedenkingen waarover de raad
(op enige wijze) bij meerderheid besluit, inclusief moties en amendementen, zullen worden
toegevoegd aan de conceptRES NHZ.

Veruolgproces
De conceptREs NHZ, inclusief uw verklaring van wensen en bedenkingen, wordt uiterlijk I
oktober ingediend bij het planbureau voor de leefomgeving (PBL). Het beoordelingskader
voor die doorrekening bestaat uit vier onderdelen: kwantiteit, ruimtelijke inpassing,
maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en systeem efficiëntie.
Na de doorrekening van het PBL zal de landelijke inzet worden gepresenteerd aan de
minister/staatsecretaris, waarbij duidelijk zal worden of de landelijke opgave van 35TWh
wordt behaald of in hoeverre er nog een restopgave te verdelen valt.
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Bijgaand treft u een informatieblad aan van het Programmabureau RES NHZ (bijlage 2).

Hierin wordt schematisch weergegeven hoe het vervolgproces eruit ziet tot de RES NHZ
1.0.

Na 1 oktober worden de ontvangen wensen en bedenkingen van de raden, staten en
Algemene Besturen van waterschappen en andere ontvangen reacties integraal met elkaar
afgewogen in een reactienota. Deze reactienota ontvangt u dit na¡aar.
Tussen 1 oktober 2020 en 1 juli 2O2l wordt een participatieproces georganiseerd, als input
voor de RES 1.0. Uw raad wordt hierover geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.
De planning en het proces zijn erop gericht dat voor 1 juli2021 de RES NHZ 1.0 ter
besluitvorming aan u wordt voorgelegd.

Hoogachtend
burgemeester en wethouders van Beemster

C. Heerschop J.C. Welage
rgemeester gemeentesecretaris


