
ons 

l

Diemen 
ti 21 

, 1 4 crerifrveirrnkA".-

 

• —i 
Ilp  1 4-1O21 

Amendement 2.11 gevraagde beslissing RES1.0 

De Gemeenteraad van  Diemen,  bijeen op donderdag 17 juni 2021, gelezen het voorstel Regionale 

Energiestrategie (RES) 1.0 Noord-Holland Zuid. 

Heeft kennisgenomen van: 

• De raadsvoordracht Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid, waarin de raad 

gevraagd wordt in te stemmen met RES 1.0 NHZ zelf en de uitkomsten daarvan die effect 

hebben op de gemeente  Diemen. 

Overwegende dat: 

• Recent is gebleken dat de tekst van de besluiten juridisch net niet helemaal zuiver is. De 

gemeenteraad van  Diemen  kan niet (mede) voor het grondgebied van andere gemeenten 

een besluit nemen (geen jurisdictie buiten de gemeentegrens). 

• Mits voldaan wordt aan het verzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en 

Netbeheer Nederland om een bieding te doen op basis van concrete en reële zoekgebieden. 

• Het beter is om de RES te laten vaststellen in plaats van ermee in te laten stemmen. 

Besluit: 

• De tekst van de gevraagde beslissing van de raad als volgt aan te passen: 

o De RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid, voor zover deze betrekking heeft op 

het grondgebied van gemeente  Diemen,  vast te stellen en mee te nemen bij de 

uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor de omgevingsvisie 

o Dat de RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente  Diemen 

wordt aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Met als belangrijkste punten: 

• De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TVVh als uitgangspunt te 

hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te 

dragen aan de landelijke opgave van 35 TVVH hernieuwbare energie in 2030. 

• De kaart (na verwerking amendementen) met zoekgebieden voor opwek van 

grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie Ons  Diemen 

Wim Advokaat 
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