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Motie Concept Regionale Energie Strategie (RES) en ontwerp
Omgevingsverordening NH 2020
De gemeenteraad van Edam-Volendam in vergadering bijeen op 17 september 2020,
Constaterende dat:
• De concept-RES NHZ een opsomming geeft van mogelijke locaties voor
grootschalige zon en wind energie en niet voorsorteert op reële toekomstige
energiekansen en opslagmogelijkheden;
• De concept-RES (zoek)opties bevat die in tegenspraak zijn met de in de RES
genoemde uitgangspunten, zoals die over landschappelijke waarden en
cultuurhistorisch landschap;
• De ontwerp Omgevingsverordening NH 2020 een verruiming biedt om gebieden die
in de RES als kansrijk zoekgebied zijn aangemerkt, nader te onderzoeken als
potentiegebied voor de grootschalige opwekking van duurzame energie.
Overwegende dat:
• Er meer aandacht en onderzoek nodig is naar meervoudig ruimtegebruik, betaalbare,
haalbare en toekomstige duurzaamheidsmaatregelen zoals waterstof, geothermie,
kernenergie en de opslagmogelijkheden van energie, alvorens een besluit wordt
genomen over het aanwijzen van grootschalige locaties voor zon en wind energie;
• De technologie continue in beweging is en innovaties elkaar snel opvolgen;
• Zon-, windenergie en Biomassacentrales (BMC) veel ruimte in beslag nemen, de
leefbaarheid, biodiversiteit en natuur- en landschapswaarden aantasten, veel overlast
geven en niet voldoende opleveren om de lange termijn doelstellingen te halen;
• De gemeenteraad van Edam-Volendam tegen het realiseren is van zonneweides,
windturbines en BM C's op agrarische-, natuur- of uitgeefbare industriegronden;
• Vaak alleen grote energiebedrijven in aanmerking komen voor (SOE) subsidies.
Roept de Provincie NH en de Energieregio NHZ op om:
• Bij de verdere uitwerking van de RES extra onderzoek te doen naar andere
rendabele, haalbare en toekomstige energiekansen en energieopslag.
• De verruiming die is opgenomen in de ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en
de concept RES terug te draaien, zodat agrarische-, natuur- of uitgeefbare
industriegronden niet opgeofferd worden voor grootschalige duurzame energie (ook
niet naast de A7).
• Duurzame energie betaalbaar te houden voor inwoners en duurzaamheidsubsidies
meer toegankelijk te maken voor lokale ondernemers, (groepen) particulieren en
verenigingen.

En gaat over tot de orde van de dag
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