
Lokaal atelier 

Zaanstreek-Waterland
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Welkom: 

wethouder 

namens regio Zaanstreek-Waterland.

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, 
Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad
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Programma:

19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie en thee

19.30 - 19.35 uur: Opening en welkom door wethouder

19.35 - 20.15 uur: Toelichten op concept-RES Zaanstreek-Waterland

20.15 - 20.25 uur: Intermezzo: petje op petje af

20.25 - 21.20 uur: Ideeën uitwisselen per tafel

21.20 - 21.30 uur: Plenaire afronding, uitleg vervolgproces en borrel



Waarom een Regionale Energie 

Strategie?

• Nationale doelen: 49% CO2 uitstoot  

verlagen in 2030, doorkijk naar 2050

• Regionaal maatwerk om nationale 

doelen in te vullen: gedragen keuzes 

over de opwek met maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven en bewoners 
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Wat is de RES?

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4












De vraag:

Waar is de ruimte voor het 

opwekken van hernieuwbare 

energie?
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Aanpak:

Een energiestrategie 

in concept
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CA 20 DAGEN30

1 PJ = 0,278 TWh =
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Huidige proces 

concept-RES

(lokale) 

besluit-

vorming
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plaatje

Inzet concept RES 

Zaanstreek-Waterland (tot 2030)
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Opgave

• Geen concrete opgave op 

regionaal niveau;

• Optellen tot 35 TWh in 2030

• Opmaat voor doelstelling in 

2050



Kernwaarden en opgaves in de 

regio 
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• Het landschap als basis:

• Andere opgaves in de regio 
(o.a. woningbouwopgave, 
veenweide en recreatie);

• Natuurrestricties (Natura 2000 
en NNN) beschouwen als 
harde belemmering.



Werksessies
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Restricties Zon en Wind
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Inzet concept-RES Zaanstreek-

Waterland (tot 2030)
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• Bestaande wind- en zon projecten

• Aangevraagde SDE projecten 

• Potentie bestaande grote daken 

• Uitgeefbare gronden op 

bedrijventerreinen 

• Zonnedak op (grote) parkeerplaatsen

Totaal  0,43 TWh

‘Alle daken vol’
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Programma:

19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie en thee

19.30 - 19.35 uur: Opening en welkom door wethouder

19.35 - 20.15 uur: Toelichten op concept-RES Zaanstreek-Waterland

20.15 - 20.25 uur: Intermezzo: petje op petje af

20.25 - 21.20 uur: Ideeën uitwisselen per tafel

21.20 - 21.30 uur: Plenaire afronding, uitleg vervolgproces en borrel



Februari 2020

Energie  en
ruimte
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Voor kleine zoogdieren kan een  zonnepark 

functioneren als leefgebied:  kruidenrijk, 

aanwezigheid van dekking.

VLEERMUIZEN
Zie panelen als wateroppervlakten.  Ze 

verijden niet, dus ze zijn niet  aangetrokken.

HAZEN
Maken gebruik van de dekking van  

Zonnepanelen.

VOS
Zoeken voedsel: andere zoogdieren als  

konijnen, hazen en reeenen.

VOORWAARDEN
1.Het raster rondom het zonnepark  mag 

geen barrière zijn.

2.Er is voldoende ruimte onder de  

panelen (> 10 cm).

ZOOGDIERENVOGELS

Afhankelijk van de soort kunnen  zonneparken 

door vogels worden  gebruikt als habitat. 

Geschiktheid  verschilt per soort en is in grote 

mate  gerelateerd aan de mate vanopenheid.

ROOFVOGELS
Roofvogels als de Buizerd en de  Torenvalk 

worden regelmatig  waargenomen in 

zonneparken om te  fourageren.

WEIDEVOGELS

Prefereren openheid en uitzicht, voelen  zich niet 

aangetrokken tot  zonneparken.

VOORWAARDEN

Geen intensieve begrazing/ intensief  

maairegime

Genoeg ruimte tussen rijen  zonnepanelen 

maakt het  aantrekkelijker voor vogels (er 

worden  meer nesten gevonden als er meer  

ruimte tussen de rijen panelen is)

200 - 300 m bufferzonerond  

weidenvogelgebieden

INSECTEN EN ONGEWERVELDEN

HOMMELS en VLINDERS
Geen significant verschil in  soortenrijkdom met 

en zonder panelen.  Dichtheid kan significant 

hoger zijn  door het toepassen van bloemrijke  

vegetatie.

SPRINKHANEN en KREKELS
Zijn afhankelijk van direct  zonbestraling. De 

stroken tussen de  rijen waar wel zon komt kan 

een  aantrekkelijk microklimaat bieden voor  

deze soortgroep.

AQUATISCHE ORGANISMEN EN  

WATER-INSECTEN

Zonnepanelen kunnen door de reflectie  van 

gepolariseerd licht door sommige  insecten 

worden aangezien voor water.  Efecten lijken

beperkt.

AMFIBIEËN EN REPTIELEN

KIKKERS, PADDEN en SALAMANDERS
Waterkwaliteit kan hoger zijn ten opzichte  van 

agrarisch gebruik doordat er minder  nutriënten zijn.

EFFECTEN OP BIODIVERSITEIT
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Programma:

19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie en thee

19.30 - 19.35 uur: Opening en welkom door wethouder

19.35 - 20.15 uur: Toelichten op concept-RES Zaanstreek-Waterland

20.15 - 20.25 uur: Intermezzo: petje op petje af

20.25 - 21.20 uur: Ideeën uitwisselen per tafel

21.20 - 21.30 uur: Plenaire afronding, uitleg vervolgproces en borrel
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19.30 - 19.35 uur: Opening en welkom door wethouder

19.35 - 20.15 uur: Toelichten op concept-RES Zaanstreek-Waterland

20.15 - 20.25 uur: Intermezzo: petje op petje af

20.25 - 21.20 uur: Ideeën uitwisselen per tafel

21.20 - 21.30 uur: Plenaire afronding, uitleg vervolgproces en 

borrel




