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Geachte voorzitter van de stuurgroep RES NHZ, 

 

 

Op 22 april 2020 is de concept-Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) openbaar 

gemaakt. Graag maken wij als gemeente Zaanstad gebruik van de mogelijkheid om wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken. 

 

De concept-RES NHZ is het eerste resultaat uit het regionale proces om te komen tot de RES 1.0; het 

begin van een cyclisch proces om te komen tot de opwekking van duurzame energie in Nederland.  

Het is ook het resultaat van nauwe samenwerking binnen de deelregio Zaanstreek-Waterland en de 

uitkomst van twee regionale ateliers.   

 

Namens de gemeenteraad van Zaanstad berichten wij u hierbij dat hij de volgende wensen,  

bedenkingen en aandachtspunten heeft: 

 
Bedenkingen 

- In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker worden dat woonlastenneutraliteit, het uitgangspunt in het 
Klimaatakkoord, geborgd wordt en daarbij aangegeven wordt hoe de energietransitie 
betaalbaar blijft voor iedereen. De onderdelen die hieraan bijdragen, zoals het inzetten op een 
goede energiemix (zon, wind) en de juiste aanpassingen aan de energie infrastructuur 
(inclusief lokale opwek/afname en opslag) moeten onderdeel zijn van de RES NHZ 1.0; 

- In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker naar voren komen dat 2050 de einddatum is, en dat deze 
RES een eerste stap is (met als horizon 2030); 

- In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker worden dat Zaanstad in de toekomst geen gebruik meer 
wil maken van houtachtige biomassa om Zaanse woningen te verwarmen. Wij vinden het 
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belangrijk om geen aanvullende, maar vervangende, duurzame technieken in te gaan zetten 
om Zaanse woningen, bedrijfspanden, etc. te verwarmen, wanneer deze voorhanden komen. 

 

 

Wensen 

- Werk de kansen voor innovatie uit in de RES NHZ 1.0, zoals (1) door nieuwe technische 
oplossingen de inpasbaarheid in de omgeving te vergroten en de ecologische effecten, 
zoals op trekvogels, te minimaliseren tot deze niet significant is, en (2) het gebruik van nieuwe 
energiedragers zoals waterstof; 

- Werk de regionale regie op de uitvoering van de opgaven uit, bijvoorbeeld via subsidies, of via 
ondersteuning aan c.q. het ontzorgen van initiatiefnemers; 

- Bedrijventerreinen als zoekgebieden voor zonneweides te schrappen voor Zaanstad; 
- Graag zouden wij zien dat ook windmolens tot 15 meter meegenomen worden in de RES NHZ 

1.0; 
- De grenswaarde van 60 zonnepanelen op 1 dak te verruimen naar 60 zonnepanelen binnen 1 

initiatief zodat op deze manier ook de collectieve initiatieven worden meegeteld in de bijdrage 
van Noord-Holland Zuid; 

- Traditionele windmolens met moderne generatoren passen historisch gezien uitstekend in het 
Zaanse landschap. Wij willen dat deze vorm van energieopwekking niet wordt uitgesloten 
binnen de RES; 

- 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; 

- Werk het lokaal eigenaarschap van windmolens en zonneparken verder uit, waarbij de 
gemeente Zaanstad, lokale energie coöperaties en de inwoners volledig of zoveel als mogelijk 
eigenaar zijn. De weerstand onder omwonenden en Zaanse inwoners kan groot zijn t.a.v. met 
name windmolens; lokaal eigenaarschap vergroot het draagvlak en maakt dat inwoners 
maximaal profijt kunnen hebben van de windturbines; 

- Roep gemeenten op om zoekgebieden, die voor de RES 1.0 afvallen als geschikt voor 
windmolens of zonneweides, in het proces naar volgende versies van de RES opnieuw te 
evalueren op hun geschiktheid. 

 

 
Aandachtspunten voor het vervolg: 

- Uitwerken van mogelijkheden tot stimuleren van bewoners en bedrijven om hun 
energiebehoefte te verminderen; 

- Dat in de fase naar RES 1.0 veel meer aandacht wordt gegeven aan het betrekken van 
inwoners en ondernemers, om enerzijds de energietransitie dichter bij de inwoners te brengen 
en anderzijds om de invloed op het proces van de directe omgeving te vergroten en daarmee 
ingezet wordt op het draagvlak en betrokkenheid voor de ontwikkeling; 

- Het is belangrijk dat er een inventarisatie komt van tegenstrijdige regelgeving en een stevige 
lobby op deze regels bij de verantwoordelijke overheidsinstantie om zo knelpunten in de 
regelgeving weg te nemen en relatief eenvoudig bij te dragen aan de ambities; 

- Uitwerken in synergie met andere opgaves, zoals bijvoorbeeld op het gebied van 
klimaatadaptatie, economische diversificatie, gezondheid en kansengelijkheid. 
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Met inbegrip van het voorgaande heeft de raad van Zaanstad een positief beeld ten aanzien van de 
concept-RES en ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 
  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Zaanstad, 
 
drs. J. Hamming, burgemeester 

 
 
drs. ing. A.L. Hoornstra, loco-gemeentesecretaris 

 
 


