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In deze kaart zijn globale zoekgebieden ingetekend
als onderdeel van de concept-RES Noord-Holland
Zuid. Deze zoekgebieden komen voort uit een
technische analyse van de mogelijkheden en randvoorwaarden in de regio. Verder zijn de uitkomsten
van (lokale) bijeenkomsten met stakeholders en
belanghebbenden meegenomen. Ook politieke
keuzes bepaalden mede deze zoekgebieden. De
concept-RES geeft weer wat de ambitie van de regio
is voor de komende jaren en waar zij zich voor zal
inspannen. Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden niet uitgesloten en worden ook onderzocht op haalbaarheid.
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Het aanbod van de regio Amstelland is opgebouwd
uit de volgende zoekgebieden:
01 Diemerscheg. Rondom het AmsterdamRijnkanaal, de A1 en A9 ziet de deelregio
Amstelland in combinatie met de gemeenten
Amsterdam en Weesp mogelijkheden voor
wind- en zonne-energie. Voor de opwek
van windenergie kan gezocht worden
langs infrastructuur. Ook kan er gekeken
worden naar mogelijkheden van wind- en
zonne-energie in het Diemerbos, rond de
Diemer Vijfhoek en op het IJmeer in relatie
met aansluitingsmogelijkheden rondom
de Diemercentrale. Aandachtspunt bij dit
zoekgebied is dat de Diemer Vijfhoek een geliefd
natuurgebied is en het IJmeer Natura 2000
gebied.
02 A2-Ouderkerkerplas. Een strook direct langs
de A2 ter hoogte van het bedrijventerrein in
Amsterdam Zuidoost en het gebied rondom het
wegenknooppunt A2/A9 leent zich mogelijk
voor de opwek van wind- en zonne-energie
langs infrastructuur. In het lokale atelier bleek
dat zowel positief als negatief werd gedacht
over dit zoekgebied. Dit is een gecombineerd
zoekgebied van de gemeente Ouder-Amstel en
Amsterdam.

03 A9-Amsterdamse Bos. Het deel van de A9
dat door het Amsterdamse bos loopt biedt
mogelijkheden voor de opwek van zonneenergie op geluidsschermen.
04 Oosteinderpoel. Dit gebied biedt mogelijkheden
voor de opwek van zonne-energie langs het
glastuinbouwgebied. Gezocht kan worden naar
het inpassen van zonneweides met als doel om
de omgeving te versterken. Uitgangspunt hierbij
is dat gezocht wordt naar oplossingen waarbij
dubbelruimtegebruik wordt toegepast.
05 N201 Burgermeester Brouwerweg. In dit
zoekgebied kan gezocht worden naar het
inpassen van zonne-energie langs infrastructuur.
06 Zon op te realiseren bedrijventerrein. Dit
gebied biedt mogelijkheden voor de opwek van
zonne-energie op de gebouwen van het nieuw
te realiseren bedrijventerrein.
07 N196-Poelweg. Tussen de twee
bedrijventerreinen in, ten zuiden van de N196,
kan gezocht worden naar inpassing van
zonne-energie. Dit gebied ligt in de Stelling
van Amsterdam. Dat betekent dat er mogelijk
beperkingen gelden. In het lokale atelier was
bij een aantal aanwezigen draagvlak om dit
zoekgebied verder uit te werken. Daarbij werden
een goede ruimtelijke inpassing en zoeken naar
mogelijkheden voor dubbelgebruik, zoals natuur
en/of recreatie genoemd.
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08 Zuiderlegmeerpolder Oost. In de zuidelijke
punt van de regio liggen mogelijkheden voor
de opwek van wind en zonne-energie. Het
verder verkennen van de mogelijkheden in dit
zoekgebied vraagt om een zorgvuldig proces,
omdat uit de lokale ateliers in de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn bleek dat zowel positief
als negatief werd gedacht over toepassen van
wind- en zonne-energie in dit gebied. Samen
met belanghebbenden zal onderzocht moeten
worden of er mogelijkheden zijn, al dan niet in
combinatie met omliggende gemeenten.
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