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Geachte programmaraad,
Naar aanleiding van de publicatie van de Concept Regionale Energie Strategie NHZ in mei, heeft
de meerderheid van de gemeenteraad in Landsmeer de concept-RES NHZ (inclusief de
zoekgebieden) vastgesteld zonder wensen en bedenkingen.
Ook zijn er enkele wensen en bedenkingen vastgesteld als een minderheidsstandpunt. Graag
delen wij deze wensen en bedenkingen ter kennisname als aanvulling op de concept RES NHZ.
Tevens delen wij de motie die in het kader van de RES-NHZ (specifiek gericht op gemeente
Landsmeer) is aangenomen tijdens raadsvergadering van 24 september jl.
In de bijlage van deze brief vindt u het bijbehorende Raadsbesluit.
Wensen en bedenkingen Concept-RES ingediend door Fractie Groen Links
(minderheidsstandpunt)
Categorie Concrete wens/bedenking
Toelichting
Wens
Tot een zo groot mogelijk
Wanneer er als gevolg van negatief verlopen
opwekkingsbod komen, niet participatie of constructieve en ruimtelijke
alleen in de regio NHZ en
beperkingen mogelijkheden wegvallen, dan blijft
Zaanstreek-Waterland, maar er meer over aan opwekkingsopties en leveren
ook in gemeente Landsmeer. we als gemeente Landsmeer niet te weinig
vergeleken met andere gemeentes.
Wens
Plaatsing van kleine houten
Zie: https://www.eazwind.com/nl/
windmolens op
gemeenteterrein.
Wens

Wens voor een
windzoekgebied (wind in
lijnopstelling) langs het
Noord-Hollands Kanaal.

Wens

Wens om het huidige
zoekgebied uit te breiden

Het Noord-Hollands Kanaal leent zich erg goed
voor windmolens in lijnopstelling. Ook is er langs
dit kanaal geen sprake van beschermde
natuurstatus Natura 2000, Natuur Netwerk
Nederland (NNN) of Bijzonder Provinciaal
Landschap. Waarom is er langs het NH-Kanaal
geen zoekgebied wind (en zon) ingetekend?
Waarom is niet het hele Landsmeerderveld tot
aan de Van Beekstraat ingevuld met zoekgebied
zon en wind? Zo kunnen alle particuliere

naar het gehele
Landsmeerderveld.

Wens

Stakeholders (ook
bewoners) financieel
betrekken bij mogelijke
projecten.

Wens

Inzet op energieopwekking
van zowel zon- als
windenergie.

Wens

Kijken naar de mogelijkheid
voor zonnepanelen onder,
langs en aan de
elektriciteitsmasten.
Kijken naar de mogelijkheid
voor
windmolentjes aan de
elektriciteitsmasten.

Wens

eigenaren of pachters benaderd worden of ze
interesse hebben om duurzame energie op hun
terrein op te (laten) wekken, tegen een
vergoeding.
Draagvlak vergroot als je mensen ook financieel
betrekt. Is er vanuit gemeente Landsmeer al
contact gelegd met energiecoöperaties zoals
Amsterdam Wind, energiecoöperaties die
investeren in duurzame energie, maar dan
gefinancierd door de inwoners en bedrijven uit de
omgeving (d.m.v. aandelen)? Als wij
medestanders voor de RES willen in onze
omgeving, dan is de mogelijkheid van participatie
in een lokale energiecoöperatie cruciaal. Het geld
hoeft trouwens niet per se naar de investeerders
te gaan. Het zou ook gebruikt kunnen worden
voor gemeenschapsvoorzieningen zoals
dorpshuizen en verenigingen (zoals bij gemeente
Waterland), of naar nieuwe duurzame
investeringen.
Gaat Landsmeer nu uit van een combinatie van
zon en wind? De impact van wind is een stuk
minder dan zon, want het levert meer op en
heeft per joule minder oppervlakte nodig. Wind is
veel stabieler dan zon. Daarom heb je voor zon
driemaal zoveel capaciteit nodig in je
electriciteitsinfrastructuur als bij wind. Maar
aangezien er meestal afwisselend of meer zon of
meer wind is, is het beste om zon en wind beide
te hebben, dan heb je bijna altijd
energieproductie.

Wensen en bedenkingen Concept-RES ingediend door minderheid van de Raad
Categorie
Concrete wens/bedenking
Toelichting
Bedenking In RIB 2020-37 staat dat Zaanstreek-Waterland
0,43 terawattuur oplevert.
Als we ervan uitgaan dat 30% door
burgerparticipatie of technische
randvoorwaarden niet doorgaat, dan komen we
dus op 0.30 TW, en dat is veel te weinig. Dat
geldt ook voor de ambitie van Landsmeer die
voor een groot deel van zon op dak uitgaat, en
waar we nog aan het begin staan van
participatie en onderzoek.

Bedenking

Landsmeer heeft volgens de kaart vooral
ingezet op zon op dak (grote daken en
overdekte parkeerplaatsen). In de afgelopen
twee jaar zijn er vanuit Groen Links regelmatig
vragen gesteld over zonnepanelen op
gemeentelijk vastgoed, maar het antwoord was
dat er niet veel zonnepanelen liggen omdat de
constructie van die daken niet stevig genoeg is.
Als wij dan volgens deze kaart veel vertrouwen
steken in zon op dak, is het dan een risico dat
we in deze RES-opgave ook veel constructieve
beperkingen hebben op de daken?

Aangenomen motie “Gemeentelijk onderzoek naar steun voor een energiecoöperatie”
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Mathijs van Beusekom (Groen Links)
Gemeentelijk onderzoek naar steun voor een energiecoöperatie

De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 24 september 2020.
Constaterende dat,
• Energiecoöperaties een goede basis zijn voor draagvlak voor lokale energieopwekking
• Uit de publieksmonitor Klimaat en energie (2019) van Motivaction, in opdracht van
het
• ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat 26% van de ondervraagden
bereid is deel te nemen aan een energiecoöperatie
Overwegende dat,
• Er in Landsmeer nog geen energiecoöperatie is;
• Er vast Landsmeerders zijn die geen geschikte huisvesting hebben voor
energieopwekking, maar die wel de wens hebben of kunnen krijgen om in
energieopwekking te investeren, wat voor hen een betere investering is dan geld
plaatsen op een spaarrekening. Dat kan al met een lage investering.
• Onze portefeuillehouder Duurzaamheid van Landsmeer in de BO-vergadering van 17
augustus 2020 een optie voor deze motie heeft voorgesteld.
Spreekt uit:
Als de vraag voor het oprichten van een lokale energie coöperatie of soort gelijke initiatieven
de gemeente er zoveel mogelijk aan te doen om dit te faciliteren en een open houding te
betrachten bij dit en soortgelijke initiatieven.
En gaat over tot de orde van de dag,
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