Amendement
Agendapunt:

6

Onderwerp:

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0

Ingediend door:

PU

De raad van de gemeente Uitgeest in openbare vergadering bijeen op 24juni-2021
Constaterende dat,




Zoekgebied 17 in een weidevogelkerngebied ligt
Zoekgebied 17 een nog heel fraaie en bloemrijke polder betreft met een fantastisch zicht
vanaf de A9 op Uitgeest.
Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten hebben aangegeven dat in zoekgebied 17
op geen enkele wijze een zonnepanelenveld is in te passen zonder dat dit fraaie
dorpsaanzicht definitief wordt aangetast.

besluit:
Het deelbesluit als volgt te wijzigen:
de RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Noord, voor zover deze betrekking heeft op het
grondgebied van gemeente Uitgeest, vast te stellen en dat de RES 1.0 als resultaat uit het regionale
proces ook namens gemeente Uitgeest wordt aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Met
als belangrijkste punten:
o De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren
voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, 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 winden zonne-energie
daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
wordt gewijzigd in:
de RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Noord, voor zover deze betrekking heeft op het
grondgebied van gemeente Uitgeest, met uitzondering van zoekgebied 17 vast te stellen en dat de
RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente Uitgeest wordt aangeboden aan
het Nationaal Programma RES. Met als belangrijkste punten:
o De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren
voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, 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
met uitzondering van zoekgebied 17 daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
en dienovereenkomstig zoekgebied 17 op de diverse andere plaatsen in de RES 1.0 te
schrappen.
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