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Samenvatting:
Op 12 mei hebben wij u gevraagd Wensen en Bedenkingen in te dienen over de concept
Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid (RES NHZ). U kon hiervoor een
werkbijeenkomst bijwonen op 30 juni, tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige fracties
hun wensen en bedenkingen geuit (verslag is bijgevoegd).
Naar aanleiding van dit verslag stellen wij u voor in te stemmen met bijgevoegd besluit met
daarin wensen en bedenkingen opgenomen.
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Purmerend, 25 augustus 2020
Aan de gemeenteraad van Purmerend,
Inleiding en probleemstelling:
Op 12 mei 2020 hebben wij u de concept Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid
toegestuurd. Hierbij hebben we aangegeven dat wensen en bedenkingen geuit kunnen
worden.
Op 30 juni is een bijeenkomst georganiseerd waarin u uw wensen en bedenkingen hebt
aangegeven. Het verslag is bijgevoegd.
Oplossingsrichtingen:
Wij hebben kennis genomen van de door u genoemde wensen en bedenkingen. We stellen
vast dat geen van de aangevoerde wensen en bedenkingen bij voorbaat op steun van de
meerderheid van uw raad kan rekenen. Wel zien we in de wensen en bedenkingen een
tweetal onderdelen die wij als college kunnen onderschrijven. Wij stellen daarom voor dat u
het volgende besluit neemt:
1. Dat u zich over het algemeen kunt vinden in de voorstellen van de regio Zaanstreek
Waterland in de concept RES Noord Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor de opwek van duurzame energie
(zonnepanelen);
b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor de opwek van zonneenergie.
2. De volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
a. Kijk naar de gevolgen voor biodiversiteit bij energieopwekking;
b. Er moet een bijgewerkte kaart worden gemaakt (niet alle aangegeven
parkeerplaatsen zijn geschikt voor zonnepanelen).
c. Er moet meer aandacht zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie).
Over de overige door u genoemde wensen en bedenkingen kan in de commissie- en
raadsvergadering het debat worden gevoerd. Na dat debat kan via een amendement een
wens of bedenking worden toegevoegd c.q. verwijderd.
Na vaststelling wordt uw raadsbesluit opgestuurd aan het programmabureau RES NHZ,
zodat het meegestuurd kan worden naar het PBL ten behoeve van de doorrekening van alle
RESsen.
Inhoudelijke behandeling wensen en bedenkingen
Ter toelichting op het vervolgproces omtrent de wensen en bedenkingen van alle gemeenten
in onze regio nog het volgende.
Het proces van de conceptRES is een bottom-up proces. De wensen en bedenkingen worden
meegenomen bij de doorrekening van de conceptRES(sen) door het PBL. Mede naar
aanleiding van deze doorrekening worden alle reacties, inclusief uw wensen en bedenkingen,
door het programmabureau voorzien van een inhoudelijke reactie. Wij zullen u t.z.t.
informeren over deze reactienota, zodat u weet wat er met uw reactie wordt gedaan in de
RES 1.0.
De fase waarin we nu zitten, vraagt dus niet om een inhoudelijke beoordeling van de wensen
en bedenkingen; dat volgt nadat de wensen en bedenkingen zijn voorzien van een
inhoudelijke reactie door het programmabureau. In dat stadium zal de RES 1.0 (door alle
gemeenteraden) worden vastgesteld.
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Energie-reductie
Tijdens de bijeenkomst op 30 juni is door meerdere partijen aandacht gevraagd voor het
treffen van energie-reducerende maatregelen (waaronder isolatie). Deze opgave ontbreekt in
de concept RES, ondanks dat dit een van de belangrijkste maatregelen is, die bewoners zelf
kunnen treffen. Wij zijn het met u eens, dat het treffen van energie-reducerende maatregelen
(isolatie) een van de belangrijkste opgaven is van de energietransitie. We stellen voor om dit
onderwerp wel als wens en bedenking op te nemen. De energiereductie is te belangrijk om
niet op te nemen.
Hierbij willen we opmerken, dat dit geen onderwerp van de RES was. De RES is een van de
instrumenten die ingezet wordt om uitvoering te geven aan de afspraken van het
klimaatakkoord. De RES gaat over de opwek van duurzame energie en over de verdeling
van warmte in de regio. Deze opgave is voor elektriciteit gekwantificeerd tot 35 TWh. Bij deze
opgave is rekening gehouden met 30% reductie in energiegebruik (o.a. door isolatie).
Juridische borging
De RES krijgt pas juridische status bij vastlegging in het omgevingsbeleid (dan is er
mogelijkheid tot bezwaar en beroep).
Bijeenkomst 26 augustus
Op 26 augustus staat een fysieke regionale raadsleden bijeenkomst gepland, over de
concept RES. De resultaten en inbreng die mogelijkerwijs voortkomen uit deze bijeenkomst
hebben we, gezien de aanlevertijden die gelden, beperkt tot niet kunnen verwerken.
Voorafgaand aan de behandeling in de commissie, komen we hier, indien aan de orde, op
terug.
Meetbare doelstellingen:
N.v.t.
Financiële consequenties:
Ten behoeve van de uitvoeringskosten voor gemeenten na 2021 wordt een zgn. artikel 2onderzoek (Gemeentewet) gedaan, dat voor 2021 gereed moet zijn.
Communicatie:
In de komende maanden wordt er gewerkt aan de RES 1.0. Hierbij zullen ook sessies worden
georganiseerd met belanghebbenden (energiecoöperatie, bewoners, bedrijven enz) binnen
de gemeente.
Relatie met fusie:
Op 30 juni hebben de raadsleden van de gemeente Purmerend en Beemster tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst hun wensen een bedenkingen geuit.
Duurzaamheid:
De conceptRES NHZ geeft zoekgebieden aan waar (grootschalig) duurzame energie kan
worden opgewerkt.
Monitoring/evaluatie:
N.v.t.
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Voorstel:
Wij stellen u voor het volgende te besluiten:
1. Dat u zich over het algemeen kunt vinden in de voorstellen van de concept RES Noord
Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor de opwek van duurzame energie (zonnepanelen);
b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor de opwek van zonne-energie.
2. De volgende wensen en bedenkingen in te dienen:
a. Kijk naar de gevolgen voor biodiversiteit bij energieopwekking;
b. Er moet een bijgewerkte kaart worden gemaakt (niet alle aangegeven
parkeerplaatsen zijn geschikt voor zonnepanelen).
c. Er moet meer aandacht zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie).

Burgemeester en wethouders van Purmerend,
de secretaris
de burgemeester,

Bijlage(n):
1. Beknopt verslag werkbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid,
d.d. 30 juni 2020
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De raad van de gemeente Purmerend,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2020,
Gelezen de conceptRES, te raadplegen via
https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-HollandZuid-22-april-2020.pdf, zoals ons is toegestuurd door het college op 12 mei 2020;
Gelezen het (beknopte) verslag van de werkbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord
Holland Zuid d.d. 30 juni 2020.

B E S L U I T:
1. zich over het algemeen te kunnen vinden in de voorstellen van de concept RES Noord
Holland Zuid, zijnde:
a. Benutten van grote daken voor de opwek van duurzame energie
(zonnepanelen);
b. Zonne-energie op te wekken boven parkeerplaatsen;
c. Braakliggende bedrijventerreinen te benutten voor de opwek van zonneenergie.
2. de volgende wensen en bedenkingen over de ConceptRES Noord Holland Zuid te
hebben:
a. Kijk naar de gevolgen voor biodiversiteit bij energieopwekking;
b. Er moet een bijgewerkte kaart worden gemaakt (niet alle aangegeven
parkeerplaatsen zijn geschikt voor zonnepanelen).
c. Er moet meer inzet zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie).
d. Innovatieve windenergie in Purmerend en omgeving behoort tot de
mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en mag niet worden
uitgesloten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 24 september 2020
de griffier,

de voorzitter,
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