MOTIE 1: AALSMEER VOORBEREID OP DE ELEKTRISCHE TOEKOMST
Gelet op artikel 35 van het reglement van orde
Agendapunt R-15 ’Concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid;
De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen op 18 juni 2020
Constaterende dat:
• Liander nu al meldt dat er in het verdeelstation Haarlemmermeer en
verdeelstation Rozenburg geen capaciteit meer beschikbaar is;
• dat Liander nu voorziet dat deze problemen voor verdeelstation Haarlemmermeer
4-7 jaar gaan duren en voor verdeelstation Rozenburg de verwachting is dat de
problemen in 2024 opgelost zouden kunnen zijn;
• een groot deel van Aalsmeer aangesloten en afhankelijk is van verdeelstation
Rozenburg;
• er ook capaciteitsproblemen zijn rondom Greenpark en de busremise van
Connexxion;
Overwegende dat:
• in de concept RES van de provincie voor Aalsmeer vol ingezet wordt op zonneenergie en mogelijk windenergie;
• het te voorzien is dat de gemeente, veel bedrijven en meerdere particulieren
zonnepanelen willen gaan plaatsen;
• het ook te voorzien is dat er steeds meer elektrische auto's zullen worden
aangeschaft, aangezien na 2030 geen auto's meer verkocht mogen worden op
fossiele brandstof;
• het dus nu reeds te voorzien is dat wij het bestaande net steeds zwaarder zullen
gaan belasten;
• het van goed bestuur getuigt om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen;
Spreekt uit dat:
• het wenselijk is dat het college een goede analyse maakt van het bestaande net,
een inschatting maakt van de mogelijke toekomstige groei en de toekomstige
knelpunten inventariseert;
• deze analyse deelt met de relevante partijen;
• deze knelpunten in ieder geval tijdig bespreekt met Liander;
Verzoekt het college:
• om tijdig een analyse op te stellen met betrekking tot de bestaande en het
toekomstige elektriciteitsnet in de gemeente Aalsmeer. Tijdig in gesprek te gaan
met Liander. Samen met deze partij te onderzoeken hoe de capaciteit van het
netwerk nu en in de toekomst geschikt zal zijn om op alle momenten goed te
functioneren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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