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Samenvatting:
Op 12 mei hebben wij u gevraagd Wensen en Bedenkingen in te dienen over de concept
Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid (RES NHZ). U kon hiervoor een
werkbijeenkomst bijwonen op 30 juni, tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige fracties
hun wensen en bedenkingen geuit (verslag is bijgevoegd). Ðaarnaast hebben we separaat een
notitie ontvangen van CDA, D66 en BPP met de titel "Zienswijze en bedenkingen bij concept
RES NHZ door CDA, D66 en BPP" (23 juli 202Q.

Naar aanleiding van het verslag en de notitie stellen wij u voor in te stemmen met bijgevoegd

besluit met daarin de wensen en bedenkingen opgenomen.
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Middenbeemster, 25 augustus 2O2O

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Op 12 mei 2O2O hebben wij u de concept Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid

toegestuurd. Wij hebben u gevraagd wensen en bedenkingen te formuleren over deze

concept RES
Op 30 juni is een bijeenkomst georganiseerd waarin u mondeling u wensen en bedenkingen

hebt geuit. Het verslag is bijgevoegd. Tevens hebben enkele fracties van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om schriftelijk een zienswijze in te dienen (zie bijlage 2).

Oplossi ngsrichti ngen :

Wij hebben kennis genomen van de door u genoemde wensen en bedenkingen (bijlage 1 en

2). ln uw wensen en bedenkingen reageert u op het proces van de totstandkoming van de

concept RES en op de inhoud van de concept RES.

Proces
Het merendeel van uw raad geeft aan onvoldoende betrokken te zijn geweest in het

voortraject. Dat betreuren wij.
Uit het Klimaatakkoord volgt, dat uiterlijk juni 2021 de RES 1.0 moet worden vastgesteld. Wij

zullen u de komende periode op de hoogte houden van bijeenkomsten, en zullen ook met u

het gesprek aangaan over de inhoud van de RES 1.0.

lnhoud
De concept RES NHZ gaat over het opwekken van duurzame energie, en over de verdeling

van warmte in de regio. Enkele van uw bedenkingen gaan over andere aspecten van

duurzaamheid dan de regionale opwek van energie. Voor alle zoekgebieden in de concept

RES geldt, dat zij de komende tijd worden onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Als blijkt dat een zoekgebied niet haalbaar is, wordt hij geschrapt uit de RES.

Naar aanleiding van de door u genoemde inhoudelijke wensen en bedenkingen, constateren

wij dat er voor sommige onderdelen draagvlak is bij een meerderheid van uw raad, en voor
sommige onderdelen niet.

Wij constateren dat u zich over het algemeen kunt vinden in de voorstellen van de regio

Zaanstreek Waterland in de concept RES Noord Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen);

b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;

c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor het opwekken van zonne-energie.
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Ten aanzien van windenergie in de Beemster constateren wij, dat er draagvlak is voor
windmolens op erven tot 15 meter. Tevens constateren wij, dat er onder voonuaarden
(coöperatief met maatschappelijke output), draagvlak is voor grotere windmolens. Wijwillen
de haalbaarheid hiervan de komende maanden onderzoeken.

Naar aanleiding van de door u ingediende wensen en bedenkingen, stellen we daarom voor
dat u het volgende besluit neemt:
1. Dat u zich over het algemeen kunt vinden in de voorstellen van de regio Zaanstreek

Waterland in de concept RES Noord Holland Zuid, ziinde:
a. Benutten van grote daken het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen);

b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor het opwekken van zonne-

energie.
2. De volgende wensen en bedenkingen in te dienen:

a. Toevoegen van windmolens op erven tot 15 meter, en onderzoeken of hoger
acceptabel is;

b. Zoekgebieden voor wind, mits coöperatief met maatschappelijk draagvlak, nader
ondezoeken.

c. Alternatieve en/of innovatieve vormen van opwekking (bijvoorbeeld kernenergie
met thorium) onderzoekên;

d. Geothermie voor warmte
e. Geen zonneweides op productieland, conform het zonnepanelenbeleid in de

Beemster.

Over deze en de overige door u genoemde wensen en bedenkingen kan in de commissie- en
raadsvergadering het debat worden gevoerd. Na dat debat kan via een amendement een
wens of bedenking worden toegevoegd c.q. verwijderd.

Na vaststelling wordt uw raadsbesluit opgestuurd aan het programmabureau RES NHZ,

zodat het meegestuurd kan worden naar het PBL ten behoeve van de doorrekening van alle
RESsen.

lnhoudelijke beantwoording wensen en bedenkingen
Ter toelichting op het vervolgproces omtrent de wensen en bedenkingen van alle gemeenten

in onze regio nog het volgende.
Het proces van de concept RES is een bottom-up proces. De wensen en bedenkingen
worden meegenomen bij de doorrekening van de concept RES(sen) door het PBL. Mede
naar aanleiding van deze doorrekening worden alle reacties, inclusief uw wensen en
bedenkingen, door het programmabureau voorzien van een inhoudelijke reactie. Wijzullen u

t.z.t. informeren over deze reactienota, zodat u weet wat er met uw reactie wordt gedaan in
de RES 1.0.
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De fase waarin we nu zitten, vraagt dus niet om een inhoudelijke beoordeling van de wensen
en bedenkingen; dat volgt nadat de wensen en bedenkingen zijn voorzien van een

inhoudelijke reactie door het programmabureau. ln dat stadium zal de RES 1.0 (door alle
gemeenteraden ) worden vastgesteld.

Energie-reductie
Tijdens de bijeenkomst op 30 juni is door meerdere partijen aandacht gevraagd voor het

treffen van energie-reducerende maatregelen (waaronder isolatie). Deze opgave ontbreekt in
de concept RES, ondanks dat dit een van de belangrijkste maatregelen is, die bewoners zelf
kunnen treffen. Wij zijn het met u eens, dat het treffen van energie-reducerende maatregelen
(isolatie) een van de belangrijkste opgaven is van de energietransitie.
Dit was echter geen onderwerp van de RES. De opgave in de RES gaat over het opwekken

van duurzame energie en over de verdeling van warmte in de regio. Deze opgave is voor
elektriciteit gekwantificeerd tot 35 TWh. Bij deze opgave is rekening gehouden met 30%

reductie in energiegebruik (o.a. door isolatie). Energie reductie is een uitgangspunt bij de

opgave van de RES. ln onderliggend conceptbesluit zijn uw wensen en bedenkingen ten

aanzien van isolatie niet meegenomen.

Juridische borging
De RES krijgt pas juridische status bij vastlegging in het omgevingsbeleid (dan is er
mogelijkheid tot bezwaar en beroep).

Bijeenkomst 26 augustus
Op 26 augustus staat een fysieke regionale raadsleden bijeenkomst gepland, over de

concept RES. De resultaten en inbreng die mogelijkenrvijs voortkomen uit deze bijeenkomst

hebben we, gezien de aanlevertijden die gelden, beperkt tot niet kunnen verwerken.

Voorafgaand aan de behàndeling in de commissie, komen we hier, indien aan de orde, op

terug.

Meetbare doelstelli ngen :

N.v.t.

Financiële consequenties:

N.v.t.

Communicatie:

ln de komende maanden wordt er gewerkt aan de RES 1.0. Hierbij zullen ook sessies worden
georganiseerd met verschillende belanghebbenden binnen de gemeente.
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Relatie met fusie:
Op 30 juni hebben de raadsleden van de gemeente Purmerend en Beemster tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst hun wensen een bedenkingen geuit.

Duurzaamheid:

De concept RES NHZ geeft zoekgebieden weer waar (grootschalig) duurzame energie kan
worden opgewerkt.

Monitori ng/evaluatie:

N.v.t.

Voorstel:
Voorgesteld wordt
1. dat u zich over het algemeen kunt vinden in de voorstellen van de regio Zaanstreek

Waterland in de concept RES Noord Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor het opwekken van duurzame energie

(zonnepanelen);
b. Zonne-eneqgie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor het opwekken van zonne-

energie.
2. de volgende wensen en bedenkingen in te dienen:

a. Toevoegen van windmolens op erven tot 15 meter, en onderzoeken of hoger
acceptabel is;

b. Zoekgebieden voor wind, mits coöperatief met maatschappelijk draagvlak, nader
onderzoeken.

c. Alternatieve en / of innovatieve vormen van opwekking (bijvoorbeeld kernenergie
met thorium) onderzoeken;

d. Geothermie voor warmte
e. Geen zonneweides op productieland, conform het zonnepanelenbeleid in de

Beemster

b r en wethouders van Beemster,

C. Heerschop
burgemeester cretaris

Biilaqen:
- Raadsbesluit
- Beknopt verslag werkbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid, d.d. 30

juni 2020
- Zienswijze en bedenkingen bij concept RES NHZ door CDA, D66 en BPP.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen de concept RES, te raadplegen via
https://enerqiereqionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-
Zuid-22-april-2020.pdf, zoals ons is toegestuurd door het college op 12 mei 2020;

gelezen het (beknopte) verslag van de werkbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord
Holland Zuid d.d. 30 juni 2020 en de "zienswijze en bedenkingen bij concept RES NHZ door
CDA, D66 en BPP".

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2020,

BESLUIT

1. zich over het algemeen te kunnen vinden in de voorstellen van de regio Zaanstreek
Waterland in de concept RES Noord Holland Zuid, zijnde:

a. Benutten van grote daken voor het opwekken van duurzame energie
(zonnepanelen);

b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;

c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor het opwekken van zonne-
energie.

2. de volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
a. Toevoegen van windmolens op erven tot 15 meter, en onderzoeken of hoger

acceptabel is;

b. Zoekgebieden voor wind, mits coöperatief met maatschappelijk draagvlak, nader
onderzoeken.

c. Alternatieve vormen van opwekking (bijvoorbeeld kernenergie met thorium)
onderzoeken;

d. Geothermie voor warmte
e. Geen zonneweides op productieland, conform het zonnepanelenbeleid in de

Beemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 8 september 2020.

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier


