
Amendement F  Prioritering binnen de RES 

Besluit; 

Op te nemen als wens in de brief aan de Stuurgroep RES NHZ en zo ook te verwerken in het 

raadsbesluit; 

- Het is belangrijk dat er in de RES ruimte komt voor de prioritering van projecten en 

zoekgebieden binnen de regio’s om te voorkomen dat schaarse tijd, geld en energie wordt 

geïnvesteerd in kansarme projecten en/of zoekgebieden die een lage bijdrage leveren aan de 

ambities. Bij de verdere uitwerking van de RES meer aandacht voor slagingskans van 

projecten op de 3 genoemde aspecten. 

Toelichting; 

Constaterende dat; 

1. Er in de concept-RES geen prioritering plaatsvindt tussen de verschillende regio’s en

zoekgebieden

2. De horizon voor de RES 1.0 2030 is en de horizon voor de RES 2.0 2050 is,

3. Er in de concept-RES geen rekening wordt gehouden met kans van slagen zowel inhoudelijk

als politiek,

4. Er in de concept-RES geen rekening wordt gehouden met de impact van projecten en

zoekgebieden die de regio overstijgen,

Overwegende dat; 

1. Wij houden het betaalbaar: De lokale overheid ondersteunt waar nodig, maar houdt daarbij

de totale kosten op regionaal niveau scherp in de gaten.

2. Wij houden het behapbaar: Wij doen het stap-voor-stap. We beginnen daar waar draagvlak

is. In de uitvoering zal elke 2 jaar worden geëvalueerd en worden bijgestuurd, om zo in te

spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen te benutten.

3. Wij blijven nuchter: Wij doen wat kan maar rekenen onszelf niet rijk. Als betrouwbare

overheid toetsen wij op realistische inpassing in het landschap en komen wij afspraken na.

4. Wij doen het niet alleen: De gemeente Zaanstad kan het niet alleen. Wij staan nadrukkelijk

open voor slimme, innovatieve ideeën en willen op basis van gelijkwaardigheid graag

samenwerken met andere regio’s

5. Wij gaan er op vooruit: De energietransitie vraagt om investeringen die zich moeten

terugverdienen, ook na 2030. Als het aan de VVD ligt vloeien lokale investeringen dan ook zo

veel mogelijk terug naar onze inwoners en ondernemers en wordt ingezet op versterking van

de lokale economie en werkgelegenheid.
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