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Betreft: Brief van energiecooperaties en Participatiecoalitie over de RES 1.0

Geachte commissieleden van de gemeente Bloemendaal,

Dank dat ik mag inspreken voor uw commissie.
Mijn naam is Aernoud Olde uit Hilversum en ik ben sinds 2 jaar namens de
energiecoöperaties toegevoegd lid van de RES-Noord Holland Zuid-stuurgroep
waardoor ik mee heb mogen praten, maar vooral luisteren bij de besprekingen van
de wethouders over de RES.
Als energie coöperaties van Noord Holland proberen wij in zoveel mogelijk
gemeenteraden ons geluid willen laten horen. Aangezien wij als vereniging geen lidorganisatie hebben in Bloemendaal spreek ik hier in.
Dit doe ik overigens mede namens de Natuur- en Milieufederatie Noord Holland met
wie wij nauw samenwerken in de ParticipatieCoalitie Noord Holland.
Ik weet van het bestaan van Stichting De Energieke Burger hier in Bloemendaal. Verder
bestaat Kennemerkracht, de overkoepelende energie coöperatie voor uw regio.
Mocht u als gemeente ondersteuning van burgers willen bij de RES-opgave dan weet
ik zeker dat zij u ook terzijde kunnen staan.
Ik realiseer mij bij dit inspreken dat de gemeente Bloemendaal geen formele
zoekgebieden binnen de gemeentegrenzen heeft. Gezien de natuur in de omgeving is
dit voorstelbaar. Toch wil ik u er op wijzen dat er vaak meer mogelijk is dan gedacht.
De RES-structuur biedt blijvend ruimte om alsnog tot projecten te komen.
Wat er overblijft is zon op grote daken en het overkappen van parkeerplaatsen. Dat
laatste is in Bloemendaal voortvarend opgepakt; een voorbeeld wat door vele
cooperaties bekeken is. Wij hopen dat uw gemeente hier verder mee gaat.

Eigenlijk is onze belangrijkste boodschap aan u als volksvertegenwoordigers;
stem in met de RES en pak de RES op als gemeente en als samenleving.

Ondanks dat het ons als bewoners-initiatieven niet snel genoeg gaat zijn we positief
over de RES want nu ontstaat er eindelijk een structuur, kennis wordt opgebouwd en
overal gaat de overheid aan de slag. Dat is winst.

Waar wij voor staan:





Een ambitieus bod: 35 TWh per jaar is beperkt
Participatieve planvorming, beleidsvorming en uitvoering
Zorgvuldige inpassing, aandacht natuur / landschap
Invulling 50% in eigendom lokale omgeving

Energietransitie is noodzakelijk
Om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad en om het doel van 49% minder
CO2-uitstoot in 2030 te halen, is vanaf nu maximale energiebesparing en opschaling van duurzame
energie nodig. Wind op zee wordt al maximaal opgeschaald. Bovendien kan bij volledige benutting
de Noordzee voorzien in 40-60 procent van de totale energiebehoefte van Nederland. Zon en wind
op land zijn dus nodig om fossiele energie uit te bannen. Het invullen van de doelstelling voor
hernieuwbare energie op land is absoluut noodzakelijk om aan de klimaatverplichtingen te voldoen.

Verhoog de ambitie
Naast de zoekgebieden die in de RES 1.0 zijn aangegeven, zien we nog mogelijkheden om zon en
wind opstellingen te plaatsen in Noord-Holland. De natuurorganisaties hebben een kaart ontwikkeld
waarop is aangegeven waar deze ruimte zich bevindt buiten natuurgebieden om.
We roepen op om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor zon en wind in deze
gebieden, gezamenlijk met lokale stakeholders. Ook in de gebieden waar vanwege bodemdaling,
recreatie of landschapsherstel al een opgave ligt, zijn er kansen voor een integrale ontwikkeling waar
duurzame energie deel van uitmaakt.
Daarnaast vragen we meer aandacht voor zon op daken. Dit wordt vaak aangeduid als ‘laaghangend
fruit'. Echter, er zijn nog veel knelpunten die de ontwikkeling van zon op daken belemmeren, met
name bij bedrijven. De Rijksoverheid is aan zet om knelpunten op het gebied van wet en regelgeving
zo snel mogelijk op te lossen.

Ons advies; betrek uw bevolking bij de zoektocht naar daken en pak het zoeken
gestructureerd, gebiedsgericht en integraal aan.

Energie zonder nadelen bestaat niet
Waar we voorheen energie verbruikten zonder ons bewust te zijn van de
energieproductie, gaan we naar een energievoorziening toe die veel zichtbaarder is
in onze leefomgeving. Dat kan impact hebben en wordt “transitiepijn” genoemd. Het
is passen en meten en de situatie vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen.

Behoud de baten voor de omgeving

Opwek van energie is nuttig en noodzakelijk om ons klimaat leefbaar te houden,
maar ze zijn net als alle andere menselijke activiteiten niet zonder nadelen voor de
omgeving.
Betrek daarom de bevolking bij het invulling geven aan het zoeken en bij het
uitvoeren van projecten.

Omwonenden moeten daarom kunnen profiteren van opwekprojecten in hun
leefomgeving. Idealiter door zelf mede-eigenaar te zijn en te delen in de winst.
Daarom is het belangrijk dat projecten zoveel mogelijk coöperatief worden opgezet.
Voor mensen die niet draagkrachtig zijn bestaan daarvoor constructies waarbij de
energiecooperaties uit de omgeving ondersteuning kunnen bieden.
Zo blijven de baten in de omgeving en ervaren mensen naast de lasten ook de lusten.

Tot slot
De energietransitie staat pas aan het begin. Met de huidige ambitie voorzien we in slechts 10,2%
procent van de totale energiebehoefte in Noord-Holland. Dat betekent dat er ook na de RES 1.0 nog
volop ruimte en draagvlak nodig is voor nieuwe initiatieven voor zon en wind op land. Nu maximaal
inzetten op participatie, lokaal eigendom en het ontzien van waardevolle landschappen en
natuurgebieden is noodzakelijk om te energietransitie te laten slagen.
We willen u daarom vragen om landschappelijke inpassing, versterking van natuurwaarden en
minimaal 50% lokaal eigendom door gemeenten te borgen door het opnemen van beleidsregels in
uw ruimtelijk beleid.

Dank voor uw aandacht. Als energiecoöperaties en als participatiecoalitie staan we
klaar om onze kennis en ervaring te leveren.
Uw griffie beschikt over een presentatie met meer details over onze standpunten.
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