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M118-2020 PvdD Energiebesparing als onderdeel van de RES
M119-2020 PvdD Aandringen bij het Rijk om meer in lijn met consensus
klimaatwetenschap te handelen
M120-2020 PvdD Laat houtige biomassa weg uit het Noord-Hollandse RES-beleid, ook
wat betreft de warmtetransitie - na ambtelijke toets RES
M121-2020 PvdD Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute
langs de Noordzeekust

Verworpen

M122-PvdD Vogelvriendelijkere windmolens
M123-2020 PvdD - Terughoudendheid bij de uitwerking van het IJsselmeergebied als
zoekgebied voor zonne- en windenergie

x

M124-2020 PvdD - Onderzoek Bufferzone Vogelbescherming Wieringermeer

x

M125-2020 PvdD Koppel biodiversiteit aan de energietransitie

Aangenomen

M126-2020 CU - RES-wensen-integrale-blik - concept-RES

Aangenomen

M127-2020 CU-RES-zon-op-dak - concept-RES

Aangenomen

M128-2020 CU -RES-aanpassing-financieringssystematiek- concept-RES

Aangenomen

M129-2020 CU -RES-zonnepanelen-Afsluitdijk

Verworpen

M130-2020 CU - RES-wensen-participatie - Concept-RES

Aangenomen

M131-2020 CDA Maak effecten duurzame energieprojecten transparant - concept-RES

Aangenomen

M132-2020 PVV Stimuleer gemeenten tot draagvlakonderzoeken

Verworpen

M133-2020 PVV Haalbaarheidsonderzoek kernenergie voor 2030 - concept-RES

Verworpen

M134-2020 D66 - advies-commissie-mer - Concept-RES

Aangenomen

M135-2020 D66 - burgerparticipatie - conept-RES

Aangenomen

M136-2020 GL - gedragscode duurzaam in de natuur - RES
M137-2020 VVD Concept-RES voortgangsrapportage andere duurzame
energietechnieken

Aangenomen

M138-2020 PvdA Kansen voor de werkgelegenheid in de RES

Aangenomen

M139-2020 SP concept-RES Europese Richtlijn

Verworpen

M140-2020 SP RES_Participatie

Aangenomen

M141-2020 SP concept-RES 600 meter

x

M142-2020 SP concept-RES Datacentra

x

M143-2020 SP RES Geingebied

Aangenomen

M144-2020 FvD zoekgebieden windturbines - concept-RES

Verworpen

Verworpen
Verworpen
Aangenomen

x

Aangenomen

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie Provinciale visie op RES
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking
van agendapunt 10, Concept-Regionale Energiestrategieën - RES (VD-45),
overwegende dat:
• er twee concept-RES-sen liggen die in een participatief proces door vele maatschappelijke
organisaties zijn samengesteld vanuit een regionaal perspectief;
• de samenvoeging van regionale plannen niet per definitie leidt tot een optimale verdeling
van initiatieven op provinciale schaal;
• de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit advies heeft uitgebracht over de concept RES,
waarin hij spreekt over het risico van een “niesbui van initiatieven” over de provincie en
aandringt op een meer integrale visie;
• er in opdracht van de provincie een “Reflectie Ruimtelijke kwaliteit RES” is uitgevoerd waarin
o zorgen worden benoemd over o.a. de grote zichtbaarheid van zoeklocaties langs
infrastructuur en de grote mate van spreiding van locaties waarbij geen samenhang
is met landschappen, waarden en opgaven;
o wordt gesteld dat kansen onbenut worden gelaten om bij te dragen aan andere
opgaven, zoals leefbaarheid, biodiversiteit, stikstof, water- en klimaatopgaven;
van mening dat:
• de provincie een bijzondere rol heeft in de bescherming van het landschap;
• het belangrijk is om de energietransitieopgave te verbinden met andere opgaven;
roepen GS op:
• in de uitwerking van de RES 1.0 een stevigere regierol te kiezen ter bescherming van de
bovenregionale waarden;
en geven de volgende “wensen en bedenkingen” ten behoeve van de uitwerking van de RES 1.0 in
NH-Zuid en NH-Noord mee:
• Zorg dat de RES beter bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het
landschap van Noord-Holland.
• Bekijk in welke mate clustering van zoekgebieden kan plaatsvinden.
• Maak in de uitwerking van de RES een koppeling met andere provinciale opgaven en de
geschiktheid van het energienetwerk.
en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

Motie Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de
Noordzeekust
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van
agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES),

overwegende dat:
•

de Noord-Hollandse Noordzeekust onderdeel is van een belangrijke internationale
vogeltrekroute;

•

Nederland hierin een belangrijke verantwoordelijkheid heeft;

•

belangrijke plekken op deze internationale vogeltrekroute o.a. de Hondsbossche Zeewering
en De Cocksdorp op de Kop van Texel zijn; zoals ook de Vogelbescherming en de
samenwerkende vogelwerkgroepen in hun zienswijzen hebben ingebracht;

•

deze gebieden in de RES als zoekgebieden voor windenergie zijn opgenomen;

•

deze zoekgebieden ook in en/of nabij rust- en foerageergebieden als De Putten, het
Zwanenwater en de Waddenzee liggen;

•

het tijdelijk stilzetten van de wieken op deze plekken weinig soelaas gaat bieden, omdat het
gebruik van de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust zich niet beperkt tot een
gedeelte van het jaar of een gedeelte van de dag;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:
•

om in het vervolgtraject bij de uitwerking en concretisering van de zoekgebieden voor
energieopwekking door wind rekening te houden met aanwezigheid van belangrijke
internationale vogeltrekroutes en rust- en foerageergebieden als belangrijk aandachtspunt
daarbij te hanteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren

Motie Koppel biodiversiteit aan de energietransitie
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van
agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES);
constaterende dat;
•

er internationaal wetenschappelijke consensus heerst dat de biodiversiteit wereldwijd
ongekend sterk achteruitgaat [1];

•

wetenschappers stellen dat het verlies aan natuur en biodiversiteit zo ernstig is dat het grote
risico’s voor onze gezondheid, economie en bestaansmiddelen vormt en pandemieën (zoals
COVID-19), bosbranden, achteruitgang van wilde dieren en klimaatverandering volgens
topwetenschappers allemaal symptomen zijn van onze gevaarlijk onevenwichtige relatie met
de natuurlijke wereld;

•

volgens het IPBES-rapport uit 2019 (geschreven door topwetenschappers uit de hele wereld)
de ongekend snelle achteruitgang van de biodiversiteit een minstens even grote bedreiging
vormt voor de mensheid als de opwarming van de aarde en daarom snel grote,
fundamentele veranderingen nodig zijn [2];

•

het ook in Nederland slecht gesteld is met de biodiversiteit [3];

•

een consortium van onder meer het International Institute for Applied Systems Analysis, het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Economic Research in september
2020 concludeerde dat er fors meer moet worden ingezet op natuurbescherming [4];

•

in september 2020 tientallen landen zich hebben gecommitteerd aan het nemen van
doortastende maatregelen om het dramatische natuurverlies te stoppen en terug draaien
tegen 2030 [5];

overwegende dat;
•

de energietransitie en de RES een negatieve impact kunnen hebben op biodiversiteit;

•

PS een motie heeft aangenomen waarin wordt gevraagd om problemen rond o.a. klimaat en
biodiversiteit in samenhang aan te pakken [6];

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:
•

de energietransitie waar mogelijk aan opgaven voor biodiversiteitsherstel- en versterking te
koppelen en dat ook te doen in het vervolgtraject van de RES;

en gaan over tot de orde van de dag.
Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren

[1] https://livingplanet.panda.org/
[2] https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/biodiversiteit-in-50-jaar-gedaald-met-68-procentdeze-achteruitgang-moet-alle-alarmbellen-doenafgaan~b4e55faf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F; http://edepot.wur.nl/495744
[3] https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nederland-haalt-de-biodiversiteitsdoelen-in-2020-niet.htm;
http://edepot.wur.nl/495744
[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/10/helft-minder-vlees-eten-om-biodiversiteit-te-reddena4011461
[5] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/09/29/wereldleiders-verbinden-zich-ertoe-omnatuurverlies-tegen-2030-terug-te-draaien-ook-belgie-ondertekent-mee/
[6] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-samenhangend-pakketklimaatmaatregelen-rond-klimaat-milieu-water-gezondheid-dierenwelzijn-en-bodemdaling

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie Onderzoek Zon-op-dak
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking
van agendapunt 10, Concept-Regionale Energiestrategieën - RES (VD-45),
overwegende dat:
• er twee concept-RES-sen zijn samengesteld met veel potentiële locaties voor het realiseren
van “zon op dak”;
• het PBL in zijn tussentijdse analyses van de voorlopige concept-RES-sen constateert dat
netbeheerders en marktpartijen vraagtekens zetten bij de hoge verwachtingen, o.a. vanwege
het netwerk;
• “zon op dak” een vorm van duurzame energieopwekking is die nauwelijks op
maatschappelijke weerstand stuit;
van mening dat:
• we er alles aan moeten doen om te zorgen dat de potentie van “zon op dak” maximaal benut
kan worden;
geven de volgende “wensen en bedenkingen” ten behoeve van de uitwerking van de RES 1.0 in NHZuid en NH-Noord mee:
• Werk concreter uit hoe reëel het potentieel van grootschalig “zon op dak” is, rekening
houdend met o.a. de mogelijkheden van het net andere praktische beperkingen.
• Onderzoek op welke manier belemmeringen voor “zon op dak” opgelost kunnen worden.
en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

Jaap Hollebeek
PvdD

Wilma van Andel
CDA

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie Oproep voor aanpassing financieringssystematiek
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking
van agendapunt 10, Concept-Regionale Energiestrategieën - RES (VD-45),
overwegende dat:
• er twee concept-RES-sen liggen met zoekgebieden gebaseerd op wat lokaal mogelijk is en
acceptabel geacht wordt;
• het PBL in zijn tussentijdse analyses van de voorlopige concept-RES-sen constateert dat de
voorkeur van regio’s vaak uit gaat naar kleinschalige installaties en technologiekeuzes die
passen in of bij het landschap;
• het PBL eveneens constateert dat de huidige SDE+ regeling juist grootschalige en
kostenefficiënte oplossingen stimuleert;
• het PBL ook constateert dat grootschalig “zon-op-dak” financieel slechter uitkomt dan een
zonneveld op het land;
van mening dat:
• de provincie een bijzondere rol heeft in de bescherming van het landschap;
• een balans gevonden zal moeten worden tussen kostenefficiëntie van de energietransitie en
de beperking van het effect op het landschap;
• grootschalig “zon-op-dak” te prefereren is boven zonneweides op het land;
roepen GS op:
• bij de Rijksoverheid aan te dringen op aanpassing van de SDE+ financieringssystematiek
zodat kleinschaligere oplossingen die beter passen in het landschap ook financieel haalbaar
kunnen zijn, en in het bijzonder “zon op dak” financieel gunstiger wordt dan zonneweides op
land;
en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie Participatie voor iedereen
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking
van agendapunt 10, Concept-Regionale Energiestrategieën - RES (VD-45),
constaterende dat:
• er door vele maatschappelijke organisaties in een participatief proces twee concept-RES-sen
zijn samengesteld;
• de rol van de gewone burger daarin veelal nog beperkt is geweest;
• in het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land
burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project [1];
• de opbrengst van wind- en zonneparken nu echter vaak vooral terechtkomt bij grote
bedrijven en bewoners met voldoende vermogen om mee te investeren [2];
• o.a. CE Delft heeft uitgerekend dat de mensen met laagste inkomens relatief meer betalen
voor het klimaatbeleid dan de hoogste inkomens, terwijl de laagste inkomens het minst
profiteren van de baten (zoals subsidies) [3];
voorts constaterende dat:
• beide concept-RES-sen het doel 50% lokaal eigenaarschap benoemen;
• deze doelstelling nog niet concreet is uitwerkt;
• bekende modellen van financiële participatie vaak uitgaan van een investering in een project;
• niet iedere omwonende in staat is financieel te participeren;
• in ieder van de 30 RES-regio's vanuit de Participatiecoalitie een team van lokale
vertegenwoordigers van de Natuur- en Milieufederaties en Energie Samen beschikbaar is
voor advies en ondersteuning bij participatieve planvorming, beleidsvorming en
projectuitvoering, zorgvuldige inpassing met aandacht voor natuur en landschap en invulling
van de ambitie uit het Klimaatakkoord waarbij burgers zoveel mogelijk meeprofiteren [4];
• het meeprofiteren van groot belang is voor lokaal draagvlak van de energietransitie en voor
een gezonde samenleving en een economie waarin iedereen meetelt [5];
• de Participatiecoalitie veel kennis en ervaring heeft over hoe dit aan te pakken en haar
diensten aan de provincie wil aanbieden;
van mening dat:
• het van belang is dat zo veel mogelijk burgers betrokken worden bij keuzes die van invloed
zijn op hun leefomgeving;
• ook omwonenden die niet kunnen investeren in een project zouden moeten kunnen delen in
de opbrengsten;
geven de volgende “wensen en bedenkingen” ten behoeve van de uitwerking van de RES 1.0 in NHZuid en NH-Noord mee:
• Stel in samenwerking met de Participatiecoalitie en in overleg met gemeenten een concreet
plan op om ervoor te zorgen dat burgers in het kader van energietransitie zoveel mogelijk –
in lijn met de ambitie van het Klimaatakkoord - meeprofiteren;
• Versterk de participatie van omwonenden; zowel de participatie in het proces als de
mogelijkheden om te delen in de opbrengsten, waarbij opbrengstdeling niet alleen is
voorbehouden aan omwonenden die in staat zijn om financieel te investeren.
en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein
ChristenUnie

Jaap Hollebeek
PvdD

Wilma van Andel
CDA

[1] https://www.klimaatakkoord.nl/participatie;
https://www.klimaatakkoord.nl/participatie/lokale-energieopwekking
[2] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2168856-armste-nederlanders-draaien-op-voor-hetklimaatbeleid.html
[3] https://www.ce.nl/publicaties/1930/rechtvaardigheid-en-inkomenseffecten-van-hetklimaatbeleid;
http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m0266079f0bccefc2005f740b82000000.fbec6f8
ba30b9cca68da7df07b3dd8b1/nos/docs/CE_Delft_7L42_Wie%20profiteert%20van%20het%
20klimaatbeleid_def.pdf
[4] https://departicipatiecoalitie.nl/
[5] https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/de-donuteconomie.html

Motie: Maak effecten duurzame energieprojecten transparant
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van
voordracht 1420169/1420173 Concept-Regionale Energiestrategieën (en bijbehorende stukken)
constaterende dat:
 Voor de meeste projecten en zoekgebieden in de RES-en onvoldoende informatie gegeven wordt over de
effecten in termen van kosten, CO2 reductie, ecologische effecten, landschappelijke effecten en effect op
leefbaarheid;
 Deze informatie er moet zijn om op een betekenisvolle manier een politieke afweging over individuele
projecten te kunnen maken;
hebben de volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES NHZ of concept-RES NHN:
 Pleeg inspanning om de informatie over de effecten in termen van kosten, CO2 reductie, ecologische
effecten, landschappelijke effecten en effect op leefbaarheid zoveel mogelijk beschikbaar te krijgen voor
politieke behandeling van de definitieve RES 1.0.
en gaan over tot de orde van de dag.

Wilma van Andel, CDA

Motie bij concept-RESsen over advies commissie m.e.r.
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020 hebben kennis
genomen hebbende van de statenvoordracht VD-45 concept-regionale energiestrategieën (RES NHZ
en RES NHN);
constateren dat:
 de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een advies uitgebracht heeft over de
RES NHZ en RES NHN, waarin zij positief oordelen over de opbouw en milieu-informatie van
de concept-RESsen NHZ en NHN;
 de commissie m.e.r. adviseert om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de
samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind);
 er nu een landelijke pilot loopt over hoe m.e.r. adviezen ingepast kunnen worden in het RESproces;
overwegen dat:
 de adviezen van de commissie m.e.r. waardevol zijn voor het slagen van het proces;
 de aandachtspunten van de commissie m.e.r. de provinciale rol in het RES-proces betreffen;
hebben de volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES NHZ of concept-RES NHN:
 De adviezen van de commissie M.E.R. moeten zo goed mogelijk worden meegenomen in het
vervolgproces door de samenwerkend partijen.
 Bij behandeling van de RES 1.0 wordt gerapporteerd hoe hier uitwerking aan gegeven is.
en gaan over tot de orde van de dag.
Emre Kanik (D66)
Jaap Hollebeek (PvdD)
Wilma van Andel (CDA)

Motie bij concept-RESsen over burgerparticipatie
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020 hebben kennis
genomen van de statenvoordracht VD-45 concept-regionale energiestrategieën (RES NHZ en RES
NHN);
constateren dat:
 de afspraak in het Klimaatakkoord is dat plannen voor 50% van de totaal benodigde
opwekking van duurzame energie lokaal gemaakt gaan worden;
 er veel overheidspartijen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners hebben
meegewerkt aan de totstandkoming van de concept-RESsen;
 de maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus het niet alleen lastiger gemaakt
hebben om burgerparticipatie te organiseren, maar ook de belangstelling van mensen voor
deze initiatieven niet heeft bevorderd;
overwegen dat:
 draagvlak in de samenleving cruciaal is voor het slagen van het energietransitieproces;
 het energietransitieproces niet alleen een afspraak uit het klimaatakkoord is, maar ook
bijdraagt aan de verbetering van waterveiligheid, werkgelegenheid, energieonafhankelijkheid
van ons land ten opzichte van andere landen en een gezondere leefomgeving;
hebben de volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES NHZ of concept-RES NHN:
 PS vragen om voortdurend aandacht te besteden aan tijd en ruimte voor zorgvuldige
burgerparticipatie in het vervolgproces;
en gaan over tot de orde van de dag.
Emre Kanik (D66)
Annette de Vries (PvdA)
Joost van Gilse (VVD)

Motie Duurzaam in de natuur
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter
behandeling van de Concept-RESsen,
Constaterende dat,
- verschillende zoekgebieden in de concept-RESsen NHZ en NHN raken aan
bijzonder provinciaal landschap
- de energietransitie ruimte inneemt
- richting de RES 1.0 zoekgebieden verder uitgewerkt zullen worden
Overwegende dat,
- het inpassen van de energietransitie zorgen, maar ook kansen met zich mee kan
brengen op het gebied van biodiversiteit, financiële participatie, klimaatadaptatie
energie-infrastructuur, etcetera
geven de volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES NHZ of concept-RES NHN
mee,
-

-

om in het proces te verkennen in hoeverre het mogelijk is om van uitwerking van de
zoekgebieden tot een “gedragscode” te komen, die beschrijft hoe en onder welke
voorwaarden duurzame energie en BPL samen kunnen gaan
Daarbij het combineren van opgaven niet uit het oog te verliezen

En gaat over tot de orde van de dag,

Anouk Gielen
GroenLinks

Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren

Motie Voortgangsrapportage andere duurzame energietechnieken
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van
de concept-Regionale Energie Strategieën
constaterende dat:
 de beide RES’en voor wat betreft de duurzame elektriciteitsopwekking nu slechts inzetten
op de bewezen energietechnieken met wind op land en zon op land;
 inspanningen voor andersoortige nieuwe energieplannen al wel meegenomen kunnen
worden in een inhoudelijke onderbouwing in de RES 1.0;
 de RES’en tweejaarlijks geactualiseerd zullen worden om steeds innovaties te kunnen
toevoegen;
overwegende dat:
 het niet realistisch is om te verwachten dat met alleen zon- en windenergie als duurzame
energievormen in onze energiebehoefte kan worden voorzien;
 andersoortige duurzame technieken minder weersafhankelijk zijn en mogelijk ook minder
ruimtelijke nadelen hebben dan deze huidige technieken;
 richting 2030 en 2050 alle zeilen bijgezet moeten worden om de doelstellingen te behalen;
 de Staten derhalve reeds in 2019 aan GS hebben opgedragen om ook voor andersoortige
energietechnieken (zoals innovaties, CO2 transport en -gebruik, waterstof, getijdenenergie,
superkritische watervergassing, aquathermie etc.) de mogelijkheden gelijktijdig in kaart te
brengen en te stimuleren en ook nadrukkelijk naast de RES’en inzichtelijk te maken;
 ondanks de inspanningen van GS voor het stimuleren van duurzame energievormen en
energieopslag, een helder overzicht en inzicht in de voortgang hiervan bij de Staten
ontbreekt;
dragen het college op:
 om naast de RES’en met een helder periodiek overzicht te komen van alle andere
(innovatieve) duurzame energietechnieken, met daarbij de potentie, de stand van zaken, de
voortgang en de rol van de provincie daarbij;
 dit overzicht tijdig vóór de behandeling van de RES 1.0 voor de eerste keer aan de Staten te
doen toekomen
en gaan over tot de orde van de dag.
Joost van Gilse
VVD

Wilma van Andel
CDA

Motie Kansen voor nieuwe banen in energietransitie
Provinciale Staten van Noord-Holland zijn in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van de
concept Regionale Energiestrategieën NHN en NHZ,
Overwegende dat:
1.

De RES 1.0, de hele energietransitie, de uitvoering daarvan, scholing in de benodigde vaardigheden en
onderzoek naar innovaties, een belangrijke impuls kan zijn voor de werkgelegenheid in Noord-Holland.

2.

Voor het slagen van de energietransitie het belangrijk is dat er tijdig voldoende mensen beschikbaar
zijn met de juiste vaardigheden op alle scholingsniveaus om de benodigde werkzaamheden uit te
voeren.

Verzoeken GS:
1.

Het provinciaal arbeidsmarktbeleid in te zetten om (mede) te zorgen dat er voldoende
arbeidskrachten met de nodige vaardigheden zijn, liefst regionaal, om de energietransitie tijdig te
realiseren

2.

Hierin ook starters en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te nemen en ook hen te laten
profiteren van de kansen die de energietransitie met zich meebrengt.

En gaan over tot de orde van de dag.
Annette de Vries (PvdA)

Emre Kanik (D66)

Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren)

Anouk Gielen (GroenLinks)

Motie
Vergadering Provinciale Staten – 5 oktober 2020
Agendapunt 10 – Concept-Regionale Energiestrategieën
“Participatie”
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
-

in het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor het grootschalig opwekken van
hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale
omgeving;

-

in de concept-RES NH-N enkel het streven naar 50 % lokaal eigendom wordt
vermeld, zonder concrete invulling;

-

in de concept-RES NH-Z dit streven enkel wordt genoemd door de gemeenten
Ouder-Amstel, Amsterdam en Zandvoort;

-

het daarnaast de bedoeling is om lokale bewoners en bedrijven aan de voorkant te
betrekken bij de vertaling van de nationale ambitie naar het regionaal niveau en de
belangen die er spelen duidelijk een plek te geven in het proces van afweging en
keuzes, teneinde het draagvlak te vergroten;

Overwegende dat:
-

in het Financieel Dagblad van 24 september jl. te lezen staat dat uit onderzoek van
de Noordelijke Rekenkamer naar negen grote zon- en windparken in Groningen,

Friesland en Drenthe blijkt dat overheden de 50 % lokaal eigendom niet kunnen
afdwingen, doch slechts ruimtelijk relevante eisen kunnen stellen;
-

GS op pagina 23 van het Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ aangeeft in
samenwerking

met

PS

een

agenda

burgerparticipatie te willen opstellen.

voor

bestuurlijke

vernieuwing

en

Verzoeken het college van GS op te roepen:

-

in de RES 1.0 een apart hoofdstuk te wijden aan planparticipatie en
projectparticipatie, waarbij minimaal 50 % lokaal eigendom het uitgangspunt is,
en in dit hoofdstuk ook aan te geven hoe hier naartoe gewerkt wordt;

-

te verkennen in hoeverre participatie bij opwekprojecten ook daadwerkelijk
geborgd kan worden in lokaal en provinciaal beleid

-

in het vervolgtraject richting de RES 1.0 actief werk te maken van draagvlak bij
en inhoudelijke participatie door lokale bewoners en bedrijven.

En gaat over tot de orde van de dag.
Eric Smaling
SP

Motie
Vergadering Provinciale Staten – 5 oktober 2020
Agendapunt 10 – Concept-Regionale Energiestrategieën
“Geingebied”
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
- ten aanzien van zoekgebieden voor windturbines de communicatie
tussen buurgemeenten aandacht behoeft, maar in het bijzonder die
waar ook een provinciegrens in het geding is
- er een samenballing van windturbines dreigt aan de grens met de
provincie Utrecht, met name betreffende de gemeenten
Amsterdam en De Ronde Venen
- dit een gebied betreft dat een UNESCO werelderfgoed status heeft
en bovendien van groot belang is als groen- en recreatiegebied voor
de bewoners van Amsterdam Zuid-Oost en wijde omstreken
Verzoeken het college van GS:
- Om in samenspraak met andere RES partners, zoals gemeenten en
programmaorganisatie, in goed overleg te treden met de provincie
Utrecht en andere partners van de RES regio U-16 over het
‘Geingebied’
- De huidige erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het
gebied als belang in te brengen in de verdere concretisering van de
zoekgebieden in het ‘Geingebied’.
En gaat over tot de orde van de dag.
Eric Smaling
SP

