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Agendapunt: 8 Voorstelnummer 69-2020 

Onderwerp: Conceptbrief Wensen en Bedenkingen Energieregio Noord-Holland Zuid 

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen op 17 september 2020 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor. 

De conceptbrief met wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Edam-Volendam aan te vullen 
met de volgende Bedenkingen: 

De gemeenteraad van Edam-Volendam hecht veel waarde aan het Natura 2000 gebied en het 
open en landschappelijke karakter van haar gemeente. Het realiseren van zonneweides, 
windturbines en Biomassacentrales (BMC) op agrarische-, natuur- of uitgeefbare 
industriegronden vinden wij niet opportuun; 
In de concept-Regionale Energie Strategie NHZ (RES NHZ) staan (zoek) locaties voor 
grootschalige zon en wind energie. Deze concept RES geeft echter geen inzicht in andere of 
reële toekomstige energiekansen en opslagmogelijkheden. De gemeenteraad vraagt om extra 
onderzoek naar andere rendabele, haalbare en toekomstige energiekansen en energieopslag 
bij de verdere uitwerking van de RES. 
De verruiming die is opgenomen in de Provinciale ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en 
in de concept RES biedt de mogelijkheid om grootschalige duurzame energie te realiseren op 
agrarische-, natuur- of uitgeefbare industriegronden. Zon-, windenergie en Biomassacentrales 
(BMC) nemen zeer veel ruimte in beslag, tasten het landschap en de natuurwaarden aan en 
leveren niet voldoende op om de lange termijn de doelstellingen te halen. De gemeenteraad 
van Edam-Volendam verzoekt dringend om die verruiming terug te draaien, zodat genoemde 
gronden niet opgeofferd worden voor grootschalige duurzame energie (ook niet naast de A7); 
In de ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en de concept RES is geen minimale afstand 
opgenomen voor grote energieopwekkende elementen zoals windturbines t.o.v. woningen, 
natuurgebieden en gemeentegrenzen. De gemeenteraad dringt erop aan om in de Provinciale 
Omgevingsverordening NH2020 en de RES 1.0 een minimale afstandsgrens van 600 meter op 
te nemen voor energieopwekkende elementen zoals windturbines en Biomassacentrales ten 
opzichte van bebouwing, natuurgebieden en gemeentegrenzen. 
Het woord "vooralsnog" te schrappen uit de Concept RES op pagina 214 in de zin: "Daarnaast 
wil zij het aandeel 'zon op dak' maximaliseren om het 'prachtlandschap' (vooralsnog) te 
vrijwaren van ruimtelijke ontwikkelingen als zonneweiden en windturbines". 
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AMENDEMENT 

Voorstel nr. 69-2020 

Voorstel tot kennisnemen van de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES 
NHZ) en naar voren brengen van wensen en bedenkingen. 

Onderwerp: Gebruik houtige biomassa als alternatieve energiebron 

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen d.d. 17 september 2020 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Het toevoegen van een nieuw punt onder het kopje 'bedenkingen' in de brief 'wensen en 
bedenkingen gemeenteraad Edam-Volendam t.a.v. de RES NHZ', te weten: 

"de gemeenteraad van Edam-Volendam spreekt zich uit tegen het gebruik van 
houtige biomassa ten behoeve van de opgaven in de RES" 

Toelichting: 

Het gebruik van houtige biomassa als alternatief voor aardgas is omstreden. De gedachte 
was ooit dat het verstoken van houtige biomassa in combinatie met de aanplant van nieuwe 
bomen zou leiden tot een COruitstoot die netto lager is bij het gebruik van aardgas. 
Inmiddels is dit denkbeeld door talloze experts en onderzoeksrapporten ontkracht. 

• Het kan decennia duren voordat de uitstoot door de geplante bomen is 
gecompenseerd. In de huidige klimaatcrisis is dit tijd die we simpelweg niet hebben. 

• Toezicht op de herkomst van houtige biomassa blijkt in de praktijk lastig te regelen, 
waardoor de prikkel ontstaat om wereldwijd gezond bos te kappen. Dit leidt niet 
alleen tot extra uitstoot (transport) maar ook tot een enorm verlies aan biodiversiteit. 

• Gebruik van houtige biomassa leidt tot een hogere COruitstoot dan het gebruik van 
aardgas. Daardoor tast zij het publieke draagvlak voor de energietransitie aan. 

Aanvullende opmerkingen: 

- Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen tegen de 
komst van een tweede biomassacentrale in de Purmer. 

- In de reactienota is te lezen dat bedenkingen met betrekking tot {houtige) biomassa niet 
worden meegenomen omdat de huidige bod geen energie uit biomassa bevat. Het gebruik 
van biomassa voor verwarming is echter wel deel van het RES-traject. 
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AMENDEMENT 

Voorstel nr. 69-2020 

Voorstel tot kennisnemen van de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 
(RES NHZ) en naar voren brengen van wensen en bedenkingen. 

Onderwerp: Proefproject opslag duurzame energie 

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen d.d. 17 september 2020 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Het toevoegen van een nieuw punt onder het kopje 'wensen' in de brief 'wensen en 
bedenkingen gemeenteraad Edam-Volendam t.a.v. de RES NHZ', te weten: 

"De gemeenteraad van Edam-Volendam pleit voor het opzetten van een proefproject 
waarbij technieken voor de opslag van duurzame energie worden toegepast. Het 
doel is het verkrijgen van meer kennis over de opslag van energie. Voorbeeld: 

driedubbelgebruik van de grond bij grotere parkeerplaatsen: bovengronds opwekken, 
daaronder parkeren en ondergrondse warmteopslag." 

Toelichting: 

• Opslag is nodig om het aanbod duurzame energie door het jaar heen op peil te 
houden. In de zomer is de energievraag relatief laag, maar kan er veel energie 
worden opgewekt. In de winter is dat niet het geval, maar is de vraag hoog. Dit 
wordt opgelost wanneer we het zomerse overschot kunnen bewaren voor de 
koude en donkere wintermaanden. 

• De kennis over (de toepassing van) energieopslag loopt achter in vergelijking met de 
kennis over energieopwekking. Dit terwijl breed wordt erkend dat het ontwikkelen 
van voldoende opslagcapaciteit belangrijk is voor het slagen van de energietransitie. 

Ondertekening en naam: 

BEKEN GROEN 
KLEUR LINKS 

Nico van Straalen 



Motie minimale afstand energieopwekkende elementen 

Onderwerp: minimale afstand van energieopwekkende elementen zoals windturbines en 
Biomassacentrales tot woningen, natuurgebieden en gemeentegrenzen. 

De gemeenteraad van Edam-Volendam in vergadering bijeen op 17 september 2020, 

Constaterende dat: 
• Provinciale Staten van NH op 3-2-2020 heeft gesproken over het Noord Hollands 

Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (RES) en de daarin opgenomen 
afstandsgrens van windturbines vooralsnog heeft geschrapt; 

• Er veel onduidelijkheid is over de afstanden van energieopwekkende elementen, 
zoals windturbines ten opzichte van woningen, natuurgebieden en gemeentegrenzen 
bij de implementatie van de RES 1.0; 

• Er grote bezwaren zijn tegen het loslaten van de zogenaamde 600 meter grens van 
o.a. windturbines. 

Overwegende dat: 
• Nu duidelijkheid dient te komen over de afstand-grens van energieopwekkende 

elementen t.o.v. woningen, natuurgebieden en gemeentegrenzen in de RES 1.0. 
• De leefbaarheid, natuur- en landschapswaarden, biodiversiteit en de populatie 

weidevogels drastisch achteruit gaan door het plaatsen van windturbines en/of 
Biomassacentrales (BMC) binnen 600 meter afstand tot woningen, natuurgebieden 
en de gemeentegrens. 

Verzoekt het college van B&W 
• In de bestemmings- en omgevingsplannen van Edam-Volendam op te nemen dat 

geen grote energieopwekkende elementen zoals windmolens, zonneweides en 
Biomassacentrales (BMC) geplaatst mogen worden. 

• Met buurgemeenten af te spreken dat aan beide kanten van de gemeentegrens een 
bufferzone komt van minimaal 600 meter waar geen energieopwekkende elementen 
zoals windmolens, zonneweides en Biomassacentrales (BMC) geplaatst worden, 
tenzij uitdrukkelijk met wederzijds goedvinden. 

• Te onderzoeken of deze afstand verruimd kan worden indien grotere windmolens of 
BMC's geplaatst worden bij de grenzen van de gemeente Edam-Volendam en de raad 
hierover te informeren. 

Roept de Provincie NH en de Energieregio NHZ dringend op: 
• In de Omgevingsverordening NH2020 en de RES 1.0 een minimale afstand van 600 

meter ten opzichte van woningen, natuurgebieden en gemeentegrenzen op te nemen 
voor energieopwekkende elementen zoals windturbines en Biomassacentrales. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie Concept Regionale Energie Strategie (RES) en ontwerp 
Omgevingsverordening NH 2020 
De gemeenteraad van Edam-Volendam in vergadering bijeen op 17 september 2020, 

Constaterende dat: 
• De concept-RES NHZ een opsomming geeft van mogelijke locaties voor 

grootschalige zon en wind energie en niet voorsorteert op reële toekomstige 
energiekansen en opslagmogelijkheden; 

• De concept-RES (zoek)opties bevat die in tegenspraak zijn met de in de RES 
genoemde uitgangspunten, zoals die over landschappelijke waarden en 
cultuurhistorisch landschap; 

• De ontwerp Omgevingsverordening NH 2020 een verruiming biedt om gebieden die 
in de RES als kansrijk zoekgebied zijn aangemerkt, nader te onderzoeken als 
potentiegebied voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. 

Overwegende dat: 
• Er meer aandacht en onderzoek nodig is naar meervoudig ruimtegebruik, betaalbare, 

haalbare en toekomstige duurzaamheidsmaatregelen zoals waterstof, geothermie, 
kernenergie en de opslagmogelijkheden van energie, alvorens een besluit wordt 
genomen over het aanwijzen van grootschalige locaties voor zon en wind energie; 

• De technologie continue in beweging is en innovaties elkaar snel opvolgen; 
• Zon-, windenergie en Biomassacentrales (BMC) veel ruimte in beslag nemen, de 

leefbaarheid, biodiversiteit en natuur- en landschapswaarden aantasten, veel overlast 
geven en niet voldoende opleveren om de lange termijn doelstellingen te halen; 

• De gemeenteraad van Edam-Volendam tegen het realiseren is van zonneweides, 
windturbines en BM C's op agrarische-, natuur- of uitgeefbare industriegronden; 

• Vaak alleen grote energiebedrijven in aanmerking komen voor (SOE) subsidies. 

Roept de Provincie NH en de Energieregio NHZ op om: 
• 
• 

• 

Bij de verdere uitwerking van de RES extra onderzoek te doen naar andere 
rendabele, haalbare en toekomstige energiekansen en energieopslag. 
De verruiming die is opgenomen in de ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en 
de concept RES terug te draaien, zodat agrarische-, natuur- of uitgeefbare 
industriegronden niet opgeofferd worden voor grootschalige duurzame energie (ook 
niet naast de A7). 
Duurzame energie betaalbaar te houden voor inwoners en duurzaamheidsubsidies 
meer toegankelijk te maken voor lokale ondernemers, (groepen) particulieren en 
verenigingen. 

En gaat over tot de orde van de dag 


