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Geachte mevrouw, heer ,
In april 2020 is het concept van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid digitaal beschikbaar
gesteld. Gemeenteraden in de betreffende regio hebben de mogelijkheid om voor 1 oktober 2020 hun
wensen en bedenkingen op de concept RES NHZ kenbaar te maken.
Namens de gemeenteraad van Edam-Volendam berichten wij u hierbij dat zij de volgende wensen en
bedenkingen heeft:
Bedenkingen
- De gemeenteraad van Edam-Volendam hecht erg aan het open en landschappelijke karakter van
haar gemeente. Het realiseren van zon- en windenergie op agrarische- en natuurgronden vinden wij
niet opportuun;
- De gemeenteraad van Edam-Volendam vraagt nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid van de
energietransitie voor onze inwoners en bedrijven.
Wens
- Het realiseren van grote windmolengebieden op zee;
- De gemeenteraad van Edam-Volendam spreekt zich uit tegen het gebruik van houtige biomassa
t.b.v. de opgaven in de RES”;
- De gemeenteraad van Edam-Volendam pleit voor het opzetten van een proefproject waarbij
technieken voor de opslag van duurzame energie worden toegepast. Het doel is het verkrijgen van
meer kennis over de opslag van energie. Voorbeeld:
driedubbelgebruik van de grond bij grotere parkeerplaatsen: bovengronds opwekken, daaronder
parkeren en ondergrondse warmteopslag;
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- De gemeenteraad van Edam-Volendam hecht veel waarde aan het Natura 2000 gebied en het open
en landschappelijke karakter van haar gemeente. Het realiseren van zonneweides, windturbines en
Biomassacentrales (BMC) op agrarische-, natuur- of uitgeefbare industriegronden vinden wij niet
opportuun;
- In de concept-Regionale Energie Strategie NHZ (RES NHZ) staan (zoek) locaties voor grootschalige
zon en wind energie. Deze concept RES geeft echter geen inzicht in andere of reële toekomstige
energiekansen en opslagmogelijkheden. De gemeenteraad vraagt om extra onderzoek naar andere
rendabele, haalbare en toekomstige energiekansen en energieopslag bij de verdere uitwerking van
de RES;
- De verruiming die is opgenomen in de Provinciale ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en in de
concept RES biedt de mogelijkheid om grootschalige duurzame energie te realiseren op agrarische-,
natuur- of uitgeefbare industriegronden. Zon-, windenergie en Biomassacentrales (BMC) nemen zeer
veel ruimte in beslag, tasten het landschap en de natuurwaarden aan en leveren niet voldoende op
om de lange termijn de doelstellingen te halen. De gemeenteraad van Edam-Volendam verzoekt
dringend om die verruiming terug te draaien, zodat genoemde gronden niet opgeofferd worden
voor grootschalige duurzame energie (ook niet naast de A7);
- In de ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en de concept RES is geen minimale afstand
opgenomen voor grote energieopwekkende elementen zoals windturbines t.o.v. woningen,
natuurgebieden en gemeentegrenzen. De gemeenteraad dringt erop aan om in de Provinciale
Omgevingsverordening NH2020 en de RES 1.0 een minimale afstandsgrens van 600 meter op te
nemen voor energieopwekkende elementen zoals windturbines en Biomassacentrales ten opzichte
van bebouwing, natuurgebieden en gemeentegrenzen;
Het woord “vooralsnog” te schrappen uit de Concept RES op pagina 214 in de zin:
Daarnaast wil zij het aandeel ‘zon op dak’ maximaliseren om het ‘prachtlandschap’ (vooralsnog) te
vrijwaren van ruimtelijke ontwikkelingen als zonneweiden en windturbines.
Daarnaast zenden wij u bijgaand de door de gemeenteraad in de vergadering van 17 september jl
ingediende moties. Deze moties zijn tevens onderdeel van de wensen en bedenkingen van de
gemeenteraad van Edam-Volendam.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris,
de burgemeester,

H. van der Woude

L.J. Sievers
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