AMENDEMENT Regionale Energie Strategie
De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 28 mei
2020,
Kennisgenomen hebbende van:
 De Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid en het
bijbehorende raadsvoorstel nr. 2020/21.
Constaterende dat:
 In het raadsvoorstel de zone langs de A2 ten zuiden van de Burgemeester
Stramanweg tot en met knooppunt Holendrecht (A2/A9) wordt aangewezen
als zoekgebied voor de opwek van wind- en zonne-energie;
 In het raadsbesluit gesproken wordt over het mogelijk maken van de opwek
van zonne-energie in het zoekgebied en boven parkeerplaatsen;
Overwegende dat:
 Het bekend is dat Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Goois
Natuurreservaat en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland geen
voorstander van dit zoekgebied zijn;
 Er zuinig om gesprongen moet worden met het gebruik van land in deze
dichtbevolkte regio;
 De aanleg van zonnepanelen op grond ten kosten gaat van grond voor natuur,
recreatie, landbouw of andere doelen;
 Er veel ruimte is om op daken zonnepanelen te plaatsen in onze gemeente;
Van mening zijnde dat:
 Het gebruik van grond voor de aanleg van zonneparken ongewenst is;

Besluit:
 Het raadsvoorstel aan te passen zodanig dat de aanleg van zonneparken
anders dan op daken of geluidschermen wordt uitgesloten;
 Het raadsbesluit als volgt aan te passen:
Besluit:
1. Na kennisname van de concept-RES Noord-Holland Zuid de volgende wensen en
bedenkingen over te brengen aan het Nationaal programma RES:
o De ambitie om in Ouder-Amstel de opwek van zon te realiseren op daken en
op geluidsschermen wordt onderschreven;
o De Duivendrechtesepolder, de Ronde Hoep, en het Landje van Geijsel dienen
vrij te blijven van grootschalige opwek van zon en wind;
o Om in het aangewezen zoekgebied in Ouder-Amstel de opwek van
windenergie mogelijk te maken, is het van belang dat de provincie hier in haar
regelgeving een mogelijkheid toe biedt.
o De regel dat 50% van de duurzame energie die nieuw wordt opgewekt, in
lokaal eigendom moet zijn, moet een belangrijkere rol in de RES 1.0 krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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