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De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 17 september 2020,

Constaterende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om haar reactie kenbaar te maken aan 
het college van Burgemeester en Wethouders;
Voorts constaterende dat het college geen mogelijkheden ziet voor zoeklocaties voor toekomstige 
zonneparken en/of windparken en daarme Bloemendaal geen nieuwe bijdrage levert aan de 
noodzakelijke energietransitie;

Van mening zijnde dat
* Er noodzaak is om bij te dragen aan de C02 uitstoot ten behoeve van voldoende 

biodiversiteit - in het belang ook van voedselketens en voedselproductie - beperking van de 
zeespiegelstijging en het kunnen voldoen aan de Parijs-afspraken waaraan ook de gemeente 
Bloemendaal zich heeft gecommitteerd;

* Er vanwege de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van Bloemendaal met duingebieden 
en binnenduinrand er terecht geconstateerd wordt dat zoeklocaties voor zonneparken en 
windmolenparken in de gemeente ontbreken;

» Andere mogelijkheden om bij te dragen aan de energietransitie in het voorstel ontbreken;

Overwegende voorts dat
* Bloemendaal ook in de komende járen een bijdrage moet leveren aan de afgesproken 

energietransitie;
* De bestaande bebouwing in Bloemendaal wel een mogelijkheid biedt om tot (grootschalige) 

zonne-energie-winning over te gaan;
* In elk geval de daken van scholen en stations met bijbehorende kappen daartoe kunnen 

bijdragen;
» Op landelijk niveau aqua- en geothermie een reëel alternatief voor aardgas vormen;

Verzoekt het college
» Met voorrang zonnecollectoren op daken van scholen in de gemeente en andere grote beuordltf 

gebouwen die daarvoor geschikt zijn, zoals mogelijk NS-station Bloemendaal, te r'cĵn

* Het stimuleren van energiebesparing van particuliere woningen middels zonnepanelen en 
isolatievoorzieningen voort te zetten met de huidige middelen (Zonneatlas, Energiecoaches)

» De afstemming tussen de RES en de landelijke initiatieven op het gebied van energie uit 
water binnen de RES onder de aandacht te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag.
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