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De RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces vast te stellen. Met als belangrijkste punten:
o

De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh 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 TWH hernieuwbare energie in 2030.

o

De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie
daarvoor als uitgangspunt te hanteren.

De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Landsmeer, mee te nemen bij de uitwerking
van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid
Gemeentewet 110, artikel 1.a

Inleiding
Aanleiding
Landelijke opgave
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES)
opstellen. Noord-Holland Zuid (NHZ) is een van de 30 energieregio’s. De energieregio’s maken in de RES
afspraken om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh) aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land
opwekken. Ook wordt in de Regionale Structuur Warmte (RSW) toegewerkt naar het maken van afspraken over
de inzet van regionale duurzame warmtebronnen.
Voor de RES geldt de volgende tijdslijn, zoals opgenomen in de landelijke ‘handreiking regionale
energiestrategie (okt 2019)’:
-

1 oktober 2020

opleveren concept-RES

-

1 juli 2021

opleveren vastgestelde RES 1.0

-

1 juli 2023

opleveren RES 2.0, tussentijds ijkmoment van de RES

-

1 januari 2025

omgevingsvergunningen voor zon- en windprojecten zijn verleend

-

1 juli 2025

opleveren RES 3.0, tussentijds ijkmoment van de RES

-

1 januari 2030

35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land is gerealiseerd

Regionale samenwerking en lokale besluiten
In het RES-proces van Noord- Holland Zuid wordt interbestuurlijk samengewerkt tussen de 29 gemeenten, de
provincie en de 3 waterschappen. De deelnemende overheden behouden daarin de eigen rol van het bevoegd
gezag.
In het proces om te komen tot de RES 1.0 heeft gemeente Landsmeer reeds een aantal besluiten genomen:


Op 26-09-2019 heeft de gemeenteraad de Startnotitie RES NHZ vastgesteld, met daarin de kaders voor
het RES-proces.
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Op 12-05-2020 heeft het college de concept-RES NHZ vrijgegeven, en deze aan u voorgelegd voor het
uiten van wensen en bedenkingen. Ook heeft het college ingestemd om de concept-RES NHZ aan te
bieden aan het Nationaal Programma voor doorrekening en advies.



Op 24-09-2020 heeft de raad besloten over haar wensen en bedenkingen naar aanleiding van de
concept-RES.



Op 15-12-2020 heeft het college de reactienota vastgesteld, met daarin de voorgestelde wijzigingen
voor de RES 1.0, naar aanleiding van de uitkomsten van de digitale consulatie en de wensen en
bedenkingen.

Kader
Dit voorstel is onderdeel van de uitwerking duurzaamheidsvisie van de gemeente waarin o.a. de doelstelling is
opgenomen om in 2050 een energiepositieve gemeente te zijn.
Het vaststellen en uitvoeren van deze Regionale Energiestrategie valt onder de wettelijk verplichting. Dit traject
en de hiervoor benodigde activiteiten zullen daarom mee worden genomen in toekomstige
begrotingsvoorstellen.
Doelstelling/beoogd resultaat
Het doel van deze Regionale Energiestrategie is het bijdragen aan de landelijke ambities voor grootschalige
opwekking van hernieuwbare energie op basis van participatie (met input van experts en lokale
belanghebbenden).

Argumenten en afweging
Onderbouwing
De RES 1.0 is een actualisatie, verdieping en concretisering van de concept-RES (april 2020). Meerdere
zoekgebieden zijn geschrapt of aangepast, naar aanleiding van ontvangen reacties, wensen en bedenkingen, of
nader onderzoek. Hoofdstuk 2.1 van de RES 1.0 geeft een toelichting op het bod en de zoekgebieden in NoordHolland Zuid.
Uitkomsten proces
Het bod en de zoekgebieden van de RES zijn de uitkomst van een intensief participatieproces van de afgelopen
twee jaar. Er is bottom-up verkend wat de mogelijkheden voor zonne- en windenergie op land zijn. Daarvoor is
gesproken met gemeenten in de regio, provincie, waterschappen, netbeheerders, inwoners, ondernemers,
energiecoöperaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, agrariërs en maatschappelijke organisaties op
het gebied van natuur en milieu. Uit dit intensieve bottom-up proces zijn 32 zoekgebieden voortgekomen voor
de opwekking van zon- en windenergie op land.
Meer specifiek hebben deelregio’s en gemeenten gewerkt aan de concretisering van de zoekgebieden voor de
RES 1.0. Voor meerdere zoekgebieden zijn participatietrajecten doorlopen of gestart.
De volgende participatieactiviteiten (van deelregio Zaanstreek-Waterland en deelregio Amsterdam) zijn relevant
voor inwoners en andere belanghebbenden in Landsmeer. Zij zijn hier voor uitgenodigd door middel van sociale
media berichten en/of brieven.
-

-

Deelregio Zaanstreek-Waterland: Met betrekking tot zoekgebied ten Noorden van de A10
(grondgebied Landsmeer):
o 30 november 2020 digitale bewonersbijeenkomst (uitnodiging verstuurd naar 25% van de
huishoudens Landsmeer)
o dec 2020/jan 2021 enquête windmolens en zonneweides (uitnodiging verstuurd naar 25%
van de huishoudens Landsmeer, daarna digitaal opengesteld voor alle inwoners)
Deelregio Amsterdam: Draagvlakonderzoek t.a.v. alle zoekgebieden van gemeente Amsterdam
o Aug/sept 2020 draagvlakonderzoek bij o.a. huishoudens die <350m van Amsterdamse
zoekgebieden wonen.
Deelregio Amsterdam: Met betrekking tot zoekgebied strook langs de A10 (grondgebied Amsterdam):
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-

o 16 juni 2020 digitale bewonersbijeenkomst (mede voor bewoners buurtgemeenten)
o 12 november 2020 digitale bewonersbijeenkomst (mede voor bewoners buurtgemeenten)
Deelregio Amsterdam: Met betrekking tot zoekgebied NoorderIJplas (grondgebied Amsterdam):
o 17 november 2020 digitale bewonersbijeenkomst (mede voor bewoners buurtgemeenten)

De participatie in deze zoekgebieden heeft bijgedragen aan de aanpassing van zoekgebieden in de RES 1.0.
Aanpassingen die relevant zijn voor Landsmeer (zie ook de kaart in de bijlagen) zijn:
-

In de deelregio Zaanstreek-Waterland is het “zoekgebied voor zon en wind” ten Noorden van de A10
op het grondgebied van gemeente Landsmeer aangepast naar een “zoekgebied voor zon”.
In de deelregio Amsterdam is het zoekgebied voor wind langs de rand van de A10 op het grondgebied
van gemeente Amsterdam gespecificeerd. Er zijn twee kleine zoekgebieden overgebleven. Één
zoekgebied aan de overzijde van het Noord-Hollands kanaal, tegenover de meest zuidoostelijke grens
van Landsmeer. Één reservezoekgebied ten oosten van het viaduct IJdoornlaan/A10.

Bij het zoekgebied NoorderIJplas van deelregio Amsterdam zijn (nog) geen aanpassingen/specificaties
doorgevoerd.
Participatie
In het katern ‘RES-proces: van startnotitie tot RES 1.0’ is een uitgebreide beschrijving van het te doorlopen
participatieproces opgenomen.
Participatie stopt hier niet maar blijft doorlopen richting de RES 2.0 én op (lokaal) projectniveau. Het is aan
initiatiefnemers van nieuwe duurzame energieprojecten om onder regie van de gemeente samen met
belanghebbenden de zoekgebieden verder uit te werken. Lokale participatie is daarin een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, en sluit aan op wat de gemeente rondom participatie faciliteert (in de geest van de
Omgevingswet).
De ambitie van de RES Noord-Holland Zuid
Tijdens het proces tot aan de RES 1.0 zijn onderzoeken gedaan, scenario’s verkend, effecten onderzocht en vele
bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd over de (on)mogelijkheden van zonne- en windenergie op
land in de regio. Dit heeft geresulteerd in de 32 zoekgebieden zoals deze zijn opgenomen op de kaart van de
RES 1.0.
De ambitie van de regio is om zich in te zetten voor de realisatie van 2,7 TWh zon- en windenergie in 2030.
Omdat de potentie van de zoekgebieden groter is (3,2 TWh), geeft dit ruimte om in de verdere uitwerking van
de plannen op zoek te gaan naar de meest optimale oplossingen, gezien vanuit draagvlak, ruimtelijke inpassing
en systeemefficiëntie. Hierdoor kunnen zoekgebieden worden aangepast, afvallen of worden toegevoegd.
De gemeenten, de provincie en de waterschappen hebben elk eigen doelstellingen voor klimaatneutraliteit. De
RES helpt om deze eigen doelstellingen te verwezenlijken. Het bod van de RES NHZ is tegelijkertijd een
belangrijke bijdrage aan de landelijke opgave.
Geen blauwdruk maar dynamisch document
Het RES-proces is dynamisch en de RES 1.0 geeft een tussenstand weer: het is een momentopname. In de online
RES-viewer wordt de actuele stand van de zoekgebieden bijgehouden. Dit betekent dat nieuwe zoekgebieden
aan de viewer kunnen worden toegevoegd volgend op de vaststelling van de RES 1.0. Naast de zoekgebieden in
de RES, kunnen bottom-up ideeën voor nieuwe locaties/initiatieven ontstaan om op land hernieuwbare energie
op te wekken. Het is belangrijk om ook dergelijke initiatieven te onderzoeken en de mogelijkheden en
onmogelijkheden te verkennen. Initiatiefnemers doen daarvoor een eerste verkenning naar de haalbaarheid
(onder andere participatie, netinfrastructuur, ecologie en goede ruimtelijke inpassing). Nieuwe initiatieven
worden (los van besluitvorming over de RES) voorgelegd aan raad of college. Na vaststelling worden ze
meegeteld in de RES 2.0. Ook nieuwe technieken of innovaties kunnen een rol gaan spelen. Daarom wordt de
RES iedere twee jaar geactualiseerd.
In de RES 1.0 wordt voor de zoekgebieden gebruikt gemaakt van de nieuwe landelijke rekenmethodiek (dec
’20). In de RES 1.0 zijn minder zoekgebieden opgenomen dan in de concept-RES, toch zorgt deze nieuwe
rekenmethodiek voor een hogere potentie (GWh) van de zoekgebieden in de RES 1.0, t.o.v. de concept-RES.
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Door de landelijke rekenmethodiek aan te houden, zijn de RES-en in NL optelbaar en vergelijkbaar. De
rekenmethodiek is theoretisch. De praktijk zal uitwijzen wat haalbaar is. Daarom wordt in de RES uitgegaan van
een gedeeltelijke benutting van de potentie van zoekgebieden. De precieze haalbaarheid, wenselijkheid en
invulling worden verder onderzocht. Hierdoor kunnen zoekgebieden nog worden aangepast of zelfs afvallen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) houdt daarom rekening met een onzekerheidsmarge bij de
doorrekening van de RES’en.
Naast de RES 1.0 zijn er producten en analyses gemaakt en samenwerkingen ontstaan die gaan helpen om de
zoekgebieden verder uit te werken en de RES tot uitvoering te brengen:
-

Liander heeft een netimpactanalyse uitgevoerd voor de concept-RES en de RES 1.0. Deze analyses zijn
waardevolle input voor de verdere concretisering van de zoekgebieden en het maken van
samenwerkingsafspraken voor de uitvoering van de RES.

-

Er is een openbare online RES-viewer ingericht waarop de actuele situatie van de zoekgebieden kan
worden bekeken. Dit betekent dat als een gemeente besluit om een zoekgebied toe te voegen, te wijzigen
of te schrappen dat dit zichtbaar wordt in de viewer.

-

Over sommige reacties op de concept-RES kon nog geen besluit kon worden genomen, omdat nog niet alle
kennis of informatie beschikbaar was. Voor deze reacties zijn rondom specifieke onderwerpen thematafels
georganiseerd, met als doel om samen met belanghebbenden, stakeholders en experts dilemma’s op te
lossen, kansen te benutten en inspiratie op te doen waarmee de RES verrijkt kan worden. Uit de
verschillende thematafels zijn aanbevelingen en handreikingen voortgekomen (zie Katern Thematafels)

-

Er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan tussen betrokken partijen die meedenken en meedoen, zoals de
samenwerking tussen de participatiecoalitie, samenwerkingen op het gebied van onderwijs en
arbeidsmarkt en concrete initiatieven van samenwerkende energie coöperaties. Op het gebied van
innovatie is de samenwerking ontstaan met What Design Can Do (WDCD).

Het raadsbesluit en verder
De raad neemt een besluit over de RES 1.0 en de doorwerking daarvan in het omgevingsbeleid. Het raadsbesluit
reikt voor wat betreft de kaarten alleen over het grondgebied van uw gemeente. De bijgevoegde katernen
geven achtergrond informatie, hierover vindt geen besluitvorming plaats. Besluiten over zoekgebieden worden
meegenomen in de verdere uitwerking van zoekgebieden en in de kaart van de RES-viewer verwerkt.
Een motie of amendement indienen op deze RES is mogelijk, echter, wijzigingen in het RES-document kunnen
niet eerder dan in de RES 2.0 worden verwerkt. De RES 1.0 wordt op 9 juli 2021, samen met eventuele moties
en amendementen, aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving
voor doorrekening.
Als een gemeenteraad naar aanleiding van deze RES een amendement of motie aanneemt die betrekking heeft
op het grondgebied van de eigen gemeente, dan is het aan het eigen gemeentebestuur om te bepalen hoe hier
mee om wordt gegaan.
Indien er een motie of een amendement wordt ingediend die betrekking heeft op het grondgebied van een
andere gemeente, dan is het aan het bestuur van die andere gemeente om te bepalen of en hoe ze deze
tekstuele wijziging/toevoeging willen meenemen bij het opnemen van de RES in hun beleidsinstrumenten.
Het enige bevoegde gezag dat hier anders mee om kan gaan is de provincie aangezien ze een ruimtelijke taak
voor de hele provincie heeft. De provincie zou kunnen overwegen om een amendement van een bepaalde
gemeente wel over te nemen en in haar beleid te verwerken. Dat wil niet per definitie zeggen dat het
amendement ook in het ruimtelijk beleid van de betreffende gemeente wordt verwerkt.
De in de RES 1.0 gemaakte afspraken worden, met inachtneming van de door u mogelijk ingediende moties
en/of amendementen, door het college uitgewerkt en vastgesteld in de uitvoeringsinstrumenten van het
gemeentelijk omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning(en). Er
wordt toegewerkt naar haalbare projecten met draagvlak en vergunningverlening in 2025. Bij de uitwerking van
de RES in de uitvoeringsinstrumenten van het omgevingsbeleid, vindt de integrale afweging plaats van alle
ruimtelijke opgaven. Het afwegingskader voor de RES (kwantiteit, draagvlak, ruimtelijke inpassing en net
efficiëntie) heeft op verschillende momenten van het RES-proces geleid tot keuzes. Daarom helpen de
uitkomsten uit het RES-proces bij het maken van integrale afwegingen in het omgevingsbeleid.
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Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor een regionaal uitvoeringsprogramma, waarvoor na de zomer input
bij u wordt opgehaald. In het regionaal uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd:
-

regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot:
o

De uitwerking van de zoekgebieden voor zon en wind.

o

De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte.

-

afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar de RES 2.0

-

afspraken m.b.t. data en monitoring

-

afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en uitvoeringsbudget

Risico’s
-

Juridische status RES: De in de RES 1.0 gemaakte afspraken krijgen een juridische status als deze worden
uitgewerkt en vastgesteld in omgevingsrechtelijke instrumenten (het omgevingsbeleid). Er is daarom geen
mogelijkheid tot beroep en bezwaar op de RES.

-

MER-plicht: de RES is niet plan-mer-plichtig op grond van het Nederlandse recht. Er is nog geen
jurisprudentie of de RES op grond van de Europese Strategische Milieu Beoordeling (SMB-Richtlijn) merplichting is. Daarom heeft de energieregio deelgenomen aan een landelijke pilot en is op basis van de
concept-RES NHZ advies gevraagd aan de ‘Commissie voor de MER’, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de vereisten van een plan-mer, zonder deze formeel te doen. In het katern ‘MER en milieueffecten’ wordt
hier dieper op ingegaan.

-

Verdrag van Aarhus: er is geen jurisprudentie wat betreft de inspraakverplichtingen voor de RES volgens
van het Verdrag van Aarhus. In het katern ‘RES-proces: van startnotitie tot RES 1.0’ is beschreven wanneer
en op welke manier participatie is georganiseerd tijdens het RES-proces.

Financiële aspecten
Kosten RES-proces
Het budget voor het regionale RES-proces en de ondersteuning door de programmaorganisatie RES NHZ is tot
de RES 1.0 geborgd door een landelijke en provinciale bijdrage. Het is de wens van de betrokken overheden om
de regionale ondersteuningsstructuur voor de RES voort te zetten tot aan 2025, met een tussentijdse evaluatie
in 2023. Hiervoor wordt een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. De invulling hiervan is mede
afhankelijk van een rijksbijdrage voor het vervolgproces. Een besluit over een rijksbijdrage is aan het nieuwe
kabinet en wordt niet eerder dan in de tweede helft van 2021 verwacht. Mogelijk is cofinanciering vanuit de 20
overheden nodig. Bij het regionaal uitvoeringsprogramma wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Eind 2021
wordt een besluit genomen over het regionaal uitvoeringsprogramma.
Extra uitvoeringslasten gemeenten
Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord hebben gemeenten, provincies en waterschappen de komende drie
jaar 1,8 miljard euro nodig. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur in het advies Van Parijs naar
praktijk. De uitvoeringslasten voor gemeenten komen neer op circa € 600 miljoen per jaar. Een besluit hierover
is aan het nieuwe kabinet en wordt niet eerder dan in de tweede helft van 2021 verwacht.

Uitkomsten advies en inspraak:
Het proces naar deze Regionale Energiestrategie bestond uit een conceptfase en een fase waarin is gewerkt van
de concept-RES naar RES 1.0 (de versie die nu voorligt).
Advies en inspraak conceptfase
Tijdens de conceptfase hebben er vanuit deelregio Zaanstreek-Waterland naast sessies voor professionele
stakeholders, in februari 2020 twee lokale ateliers plaatsgevonden (een in Wormer en een in Purmerend) waar
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o.a. bewoners en raadsleden uit Landsmeer aan deelnamen. Het verslag van deze ateliers is als bijlage
toegevoegd bij de stukken van de concept-RES die op 12 mei 2020 zijn vastgesteld, en vervolgens met de raad
zijn gedeeld. Op basis van o.a. deze sessies en ateliers is het gebied ten Noorden van de A10 (Landsmeers
grondgebied) aangewezen als zoekgebied voor wind en zon in de concept-RES.
Advies en inspraak voor RES 1.0
In de fase van de concept-RES naar de definitieve RES heeft gemeente Landsmeer met betrekking tot haar eigen
grondgebied een bewonersavond georganiseerd (30 nov 2020) en een enquête gehouden. De uitkomsten
hiervan zijn met u gedeeld in de raadsinformatiebrief die op 26 januari zijn vastgesteld (op 29 januari naar de
raad verstuurd). De bevindingen op hoofdlijnen waren als volgt:

-

Voor de online participatiebijeenkomst ontvingen 1200 huishoudens van Landsmeer een brief met een
uitnodiging. Deze bijeenkomst werd echter bezocht door 5 deelnemers en is daarmee niet representatief.
De enquête is in totaal 244 keer ingevuld door een groep inwoners van 47 tot en met 76 jaar oud. De
uitkomsten laten de standpunten zien van een beperkte groep bewoners (de standpunten van de inwoners
jonger dan 47 jaar en ouder dan 76 jaar zijn niet vertegenwoordigd). Uit de enquête blijkt dat 67% van de
participanten geen mogelijkheden ziet voor windturbines in het Landsmeerse zoekgebied van de conceptRES ten Noorden van de A10. Ten aanzien van het onderzoek naar zonneweides zijn de participanten iets
positiever. Van de deelnemers is 48% voor onderzoek, 36% tegen, de overige 16% weet het niet of staat er
neutraal in.

Parralel aan de terugkoppeling van de participatieuitkomst heeft u op 28 januari een motie aangenomen tegen
grote windmolens in Landsmeer. Hierin vraagt u ons o.a. om: “geen windturbines op te nemen in de RES voor
Landsmeers grondgebied en ook niet in de nabijheid van de Landsmeerse gemeentegrenzen”.
Naar aanleiding van enkele aannames in de motie wil het college voor de duidelijkheid nog het volgende
opmerken:
-

-

De RES 1.0 gaat niet over windturbines, maar enkel over gebieden waar de mogelijkheid voor nieuwe
projecten wordt onderzocht (over windturbines gaan initiatiefnemers en de gemeentes die de kaders
stellen).
Het is in het kader van dit besluitvormingsproces enkel mogelijk om iets over de zoekgebieden van andere
gemeenten op te merken door middel van amendementen. Deze worden niet in de RES 1.0 verwerkt, maar
worden wel meegegeven aan de betreffende gemeente. Zij bepalen vervolgens of ze dit meenemen in hun
verdere beleid.

Naar aanleiding van het raadsverzoek om met gemeente Amsterdam en de provincie in gesprek te gaan over de
windzoekgebieden op de grensgebieden wil het college het volgende opmerken. Het college was al in gesprek
met gemeente Amsterdam om de noodzaak van een integrale belangenafweging in dit RES-traject te
onderstrepen. Het college heeft de oproep van de raad ter harte genomen en er is wederom met de wethouder
van Amsterdam gesproken over dit belang. Mede namens gemeente Landsmeer is er vanuit deelregio
Zaanstreek-Waterland ook een gesprek gevoerd met de provincie. Momenteel wordt er vanuit deelregio
Zaanstreek-Waterland gekeken hoe een integrale belangenafweging binnen het RES-proces verder kan worden
gestimuleerd en hoe dit in samenwerking met andere gemeentes en de provincie het best kan worden
gewaarborgd.
Uitkomst wind
Op basis van de participatieuitkomst en de motie hebben wij geconcludeerd dat voor de RES 1.0 het zoekgebied
wind ten Noorden van de A10 (Landsmeers grondgebied) moet komen te vervallen. Dit betekent dat de optie
“wind” in het kader van de uitvoering van de RES 1.0 hier niet zal worden onderzocht.
Uitkomst zon
Het zoekgebied voor zon ten Noorden van de A10 (Landsmeers grondgebied) en de overige puntlocaties (bij
parkeerplekken) zijn wel gehandhaafd. Input vanuit professionele stakeholders en de participatie gaven geen
aanleiding om deze zoekgebieden te laten vervallen. Dit betekent dat de optie “zon” ten Noorden van de A10
(Landsmeers grondgebied) en de puntlocaties bij parkeerplekken bij de uitvoering van de RES 1.0 wel zullen
worden onderzocht.
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Communicatie
De website en nieuwsbrief van de energieregio NHZ zijn het centrale communicatiemiddel. Op de website
zijn alle documenten gepubliceerd, waaronder de startnotitie, fotodocumenten, scenario’s, concept-RES en
de reactienota. U kunt hier kennis van nemen via: www.energieregionhz.nl. U kunt zich ook inschrijven voor de
nieuwsbrief.
De voorlopige RES 1.0 NHZ is na het collegebesluit op 20 april 2021 openbaar gemaakt en gepubliceerd op
www.energieregionhz.nl. Op 28 april is er een brede (online) informatiebijeenkomst voor een ieder, tijdens de
bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de RES 1.0.
De communicatie- en informatiemiddelen die worden ingezet om de gemeenteraad op de hoogte te houden
zijn:
-

Regionale raadsinformatiebijeenkomst (datum volgt nog)

-

Reflectiebijeenkomst RES NH (19 mei 2021)

-

Raadsinformatiebrieven

Publiekssamenvatting
Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren werken 30 energieregio’s aan een Regionale Energie
Strategie: de RES. Elke regio onderzoekt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon)
opgewekt kan worden, maar ook welke warmtebronnen er in de regio gebruikt kunnen worden. In deze
Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft de energieregio Noord-Holland Zuid zijn keuzes. Deze dienen
vastgesteld te worden door elke gemeenteraad in deze regio.

Bijlagen
-

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0

-

Netimpactanalyse Liander

-

Katernen (hierover vindt geen besluitvorming plaats):
o

Katern thematafels

o

Katern rollen en beleidskaders

o

Katern proces

o

Katern innovatie

o

Katern mer

o

Katern energie-infrastructuur

-

Zie hier het bericht over kamerbrief over de continuering van de ondersteuning RES-proces

-

De link naar het ROB-advies vindt u hier

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.
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Raadsbesluit
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-

De RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces vast te stellen. Met als belangrijkste punten:
o

De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh 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 TWH hernieuwbare energie in 2030.

o

De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie
daarvoor als uitgangspunt te hanteren.

De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Landsmeer, mee te nemen bij de uitwerking
van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

De raad van de gemeente Landsmeer,
De griffier

De voorzitter

