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De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 17 september 2020 stelt 
onderstaande reactie vast.

constaterende dat:
» De gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om zijn reacties kenbaar te maken op het 

concept RES
* Het concept is een veel te groot (279 pagina's inclusief bijlagen.
» Concept RES te beschouwen als een eerste globale inventarisatie.
* De RES is een dynamisch document dat bijgesteld kan worden aan voortschrijdende innovatie.
» Dit eerste document aan leesbaarheid zal winnen als de citaten van "stakeholders" en

inspiratiebeelden worden weggelaten.
* Tevens is er teveel communicatie-jargon veel toevoegingen zoals: intensief, veel, stevig en 

robuust, die volstrekt onnodig zijn.
« De kaarten zijn te onduidelijk.
* Aanbeveling om altijd de gemeentegrenzen aan te geven.
- In hoeverre zijn 1500 mensen representatief voor dit stuk die over een gebied gaat waarin 

ruim 1,5 miljoen mensen wonen werken en recreëren.
* Alleen wensen, ambities en belangen zijn opgenomen in een afwegingskader, daardoor is dit 

concept nauwelijks een visionair product te noemen.
« De alinea: * We zetten in op een gelijke verdeling van de lusten en de lasten, waarbij zoveel 

mogelijk mensen in de omgeving van een windpark of zonneweide kunnen profiteren", de 
vraag ontstaat; hoe staat dat in verhouding tot de nog te bouwen windparken 18 km. uit de 
kust van Scheveningen tot Bloemendaal, die voor 2 miljoen mensen elektriciteit moeten gaan 
opwekken.

* Maatregelen tot energiebesparing door betere isolatie van huizen is nauwelijks meegenomen 
in dit document.

* De energietransitie is voornamelijk gesubsidieerd. Wat zijn de gevolgen voor de voortgang van 
de Regionale Energie Strategie als deze worden bijgesteld, dan wel worden afgebouwd.

» Worden de lasten dan gelijkelijk verdeeld over onze inwoners.
* De gevolgen voor de infrastructuur van de toekomstige overbelasting, en uitbreiding, van de 

vele elektriciteit-onderstations is niet meegenomen in dit concept.
* Onduidelijk is het juridische kader en status van dit document indien dat in de toekomst 

wellicht wordt vastgesteld in verhouding tot regelgeving in de ruimtelijke ordening van 
gemeenten.

» Zolang het gebruik van gas een redelijk alternatief blijft, mag deze fossiele niet worden 
uitgesloten worden als redelijk alternatief.

* De cijfermatige onderbouwing is te summier evenals de bronvermelding slechts als Pro 
Memorie

van mening dat:
* In het volgende concept zal hierin echt een getrouwe verantwoording van cijfers en bronnen 

als aanhangsel moeten worden toegevoegd.
* Duidelijk zullen verwachte lasten en baten zichtbaar moeten worden gemaakt en wie de 

kosten gaat dragen en waar de baten vandaan komen.
* Een dergelijk overzicht is absoluut noodzakelijk om de juiste afwegingen te kunnen maken.

verzoekt het College:
m De bovenstaande reacties en bedenkingen over te nemen in haar strategie/visie en over te brengen 

bij het vervolgproces vaststellen RES.
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