
Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 

Commissieadvies: Commissieadvies: doorgeleiden als bespreekstuk naar de raad in 
verband met een te verwachten amendement van het CDA.

Raadsbesluit 

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 

Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.186969/D.158101;

De raad van de gemeente Weesp;

Gelezen het voorstel van het college 20 april 2021;

Gezien relevante wet- en regelgeving;

BESLUIT:

ln te stemmen met het vaststellen van de RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale 
proces. Met als belangrijkste punten:

De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te hante-
ren 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;

De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige windenergie en 
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren, waarbij voor de locatie 5a 
Diemerscheg als uitgangspunt geldt dat deze locatie niet mag con?ícteren met de 
(toekomstige) bebouwing in Weespersluis en Driemond en dat Weesp alle juridische 
instrumenten inzet om dat te bewerkstelligen 

ln te stemmen met het meenemen van de uitkomsten van de RES die effect hebben op 
gemeente Weesp, bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

Noot van de griffier: conform geamendeerd besluit besloten met 16 stemmen voor en 1 stem 
tegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2021;

De raad voornoemd,

van Engelshoven,
griffier i 
Amendementen:
A 2021/06 CDA WSP WD PvdA aangenomen me stemmen voor en 5 stemmen 
tegen (verwerkt in bovenstaand besluit)

2.186969/0158101 12 van 15 



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 

A 2021/07 D66 GroenLinks verworpen met 4 stemmen voor en 13 stemmen tegen 

Moties:
M 2021/111 066 GroenLinks aangenomen met 16 stemmen voor en 1 stem tegen 
M 2021/112 D66 GroenLinks aangenomen met 16 stemmen voor en 1 stem tegen 
M 2021/113 PvdA -ingetrokken 
M 2021/113a PvdA aangenomen met 16 stemmen voor en 1 stem tegen 

Z.186969/D.158101 13 Van 15 



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 

AMENDEMENT A 2021! 06 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp 27 mei 2021,
bij agendapunt: vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 

Ondergetekende(n) stellen de volgende wijziging voor:

ln het voorgestelde besluit beslispunt 1b vervangen door:

De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige windenergie en 
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren, waarbij voor de locatie 5a 
Diemerscheg als uitgangspunt geldt dat deze locatie niet mag conflicteren met de 
(toekomstige) bebouwing in Weespersluis en Driemond en dat Weesp alle 
juridische instrumenten inzet om dat te bewerkstelligen.

lndiener(s) fractie(s): Hilders-van de Wetering Booij-van Willigen 
Vermeer-van Galen Last en Keesman (PvdA)

Handtekening:

Toelichting: "Niet mag conflicteren" betekent dat eventuele windturbines op voldoende 
afstand van woningen worden geplaatst, dat wil zeggen een afstandsnorm van minimaal 
1000 meter van windturbines tot aaneengesloten woongebieden. Met als bijkomende eis dat 

de windturbines niet dichterbij woongebieden in buurgemeenten worden geplaatst dan bij 
woongebieden in de eigen gemeente.
Deze afstandsnorm minimaliseert de hinder voor omwonenden van de windturbines, is 
duidelijk, eerlijk en laat toch ruimte voor de ontwikkeling van grootschalige 
windenergieprojecten. Verder willen wij het college vragen erop toe te zien dat kaartmateriaal 
behorende bij de RES 1.0 wordt aangepast, zodat het duidelijk is waar de bebouwing en de 
toekomstige bebouwing van de wijk Weespersluis is gesitueerd in de Bloemendalerpolder.

Besluit: aangenomen met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Raadsvergadering 27 mei 2021 

van Engelshoven, van Bochove,
griffier voorz'

y 



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 
AMENDEMENT A 2021/07 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp 27 mei 2021,
bij agendapunt: vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 

Ondergetekende(n) stellen de volgende wijziging voor:

ln het voorgestelde besluit beslispunt 1b vervangen door:

De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige windenergie en 
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren, waarbij voor de locatie 5a 
Diemerscheg als uitgangspunt geldt dat deze locatie niet mag conflicteren met de 
(toekomstige) bebouwing in Weespersluis en Driemond..

lndiener(s) fractie(s): Hart Jan van der Does (GroenLinks)

Handtekening:

Toelichting: ln de extra commissie SOB 02 februari bleek bij de bespreking van de RIB 
2020/234 Reactienota RES dat bij de Regionale Energie Strategie bij het aanwijzen van 
zoekgebieden niet altijd rekening wordt gehouden met voldoende afstand tot de toekomstige 
bebouwing van Weespersluis en Driemond. Hiermee vragen wij nogmaals in de RES 1.0 niet 
alleen rekening te houden met de huidige bebouwing maar ook met de toekomstige 
bebouwing in Weespersluis en Driemond.

Besluit: venNorpen met 4 stemmen voor en 13 stemmen tegen 

Raadsvergadering 27 mei 2021 

van Engelshoven, van Bochove,
griffier voorzitterf 



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 
E M 2021/111 

Onderwerp: betrokkenheid jongeren bij de energie transitie Weesp 

Naar aanleiding van agendapunt: vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 27 mei 2021,

Overwegende dat:
o Volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezing en bestuurscommissie Weesp naar 

verwachting jongeren vanaf 16 jaar hun stem mogen uitbrengen.
o Het thema klimaatverandering en daaraan gelieerd de energie transitie, bij uitstek 

onderwerpen zijn om jongeren meer te betrekken bij het lokaal bestuur.
o Participatie en betrokkenheid van essentieel belang wordt geacht voor het welslagen 

van de Regionale Energie Strategie en daar verbonden de energie transitie in 
Weesp.

o Draagvlak van jongeren hierbij onontbeerlijk is.

Constaterende dat:
Jongeren nog niet betrokken zijn bij de opgaven in kader van de energie transitie.

o Jongeren veel gebruik van sociale media en in den lande is gebleken dat zij graag bij 
dit proces betrokken willen worden.

Verzoekt het college:
Een brede strategie te ontwikkelen om jongeren in Weesp te betrekken bij de RES en de 
opgaven uit de energie transitie en daarbij in het bijzonder gebruik te maken van de vele 
media kanalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

|ndiener(s) fractie(s): Hart en van der Does (GroenLinks)

Handtekening:

Besluit: aangenomen met 16 stemmen voor en 1 stem tegen 

Raadsvergadering 27 mei 2021 

van Engelshoven, van Bochove,
griffier voorzitter 



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 
M 2021/112 

Onderwerp: klare taal in kader van concept Regionale Energie Strategie( RES) Noord 
Holland Zuid 

Naar aanleiding van agendapunt: vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 27 mei 2021,

OvenNegende dat:

De energie transitie in ieders belang is en in verband hiermede de discussie op een 
voor iedereen toegankelijke wijze gevoerd moet worden.

0 Participatie bij dit proces, maar ook bij de andere opgaven in kader van de energie 
transitie, van essentieel belang is nu we een volgende fase ingaan.

Constaterende dat:
De concept RES 1.0 moeilijk leesbaar is, waardoor er veel ruis op de lijn ontstaat.
De communicatie rond de energie transitie vaak leidt tot een niet eenduidig beeld,
waardoor er verschillende beelden over het proces en de inhoud ontstaat.
De opgave te abstract is.

o De kaarten onduidelijk zijn.

Verzoekt het college:
De volgende uitgangspunten in het vervolgproces van de RES en de opgaven in kader van 
energie neutraal Weesp mee te nemen:

Maak de Regionale Energie Strategie en de hieruit voortvloeiende opgaven voor 
Weesp voor iedereen toegankelijk.
Gebruik begrijpelijke taal en maak (meer) gebruik van andere communicatiemiddelen 
dan geschreven tekst.
Maak dat iedereen de kaarten begrijpt.
Maak de opgave voor Weesp concreet,

en gaat over tot de orde van de dag.

|ndiener(s) fractie(s): Hart van der Does (GroenLinks)

Handtekening:

Besluit: aangenomen met 16 stemmen voor en 1 stem tegen 

Raadsvergadering 27 mei 2021 

van Engelshoven, van Bochove, 2 
griffier 
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Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 

MOTlE M 2021/113 

Onderwerp: Streven 50% lokaal eigenaarschap grote hernieuwbare energieprojecten 

Behorende bij agendapunt: vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 27 mei 2021,

OvenNegende dat:

Het belangrijk is om in het kader van de energietransitie ook op lokaal niveau 
initiatieven voor de grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit en het winnen 
van warmte te ontwikkelen,
Lokaal draagvlak essentieel is voor projecten in de buurt,
Dat draagvlak sneller ontstaat bij persoonlijke betrokkenheid van omwonenden, bij 
een situatie waarin de baten grotendeels aan de lokale gemeenschap ten goede 
komen en bij een organisatorische constructie die voor de gemeenschap eerder als 
kans aanvoelt dan als plicht,
Lokaal financieel eigendom met zeggenschap gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en transparantie creëert en tenminste een half-halfverhouding 
tussen de omgeving en grote ontwikkelaars het proces richting een zonne- of 
windpark dan wel een warmteproject gelijkwaardiger maakt,
Weesper burgers over voldoende ondernemingszin en investeringsvermogen lijken te 
beschikken voor constructies met collectief lokaal eigendom,
Het bevorderen van lokaal eigenaarschap uitstekend past in het participatie-ideaal 
van het college, alsook in het mandaat van de toekomstige bestuurscommissie.

Constaterende dat:

Het Klimaatakkoord de expliciete richtlijn bevat dat hernieuwbare energieprojecten op 
land (15 kW en meer) voor minimaal 50% gerealiseerd worden in lokaal eigendom,
en dat de lokale eigenaars ook zeggenschap over het project venNerven,
50% lokaal eigendom goed te combineren is met projecten volgend uit de Regionale 
Energiestrategie,
Samenwerkingen tussen bewoners en lokale agrarische grondeigenaren zelfs tot 
100% in lokaal eigendom tot stand kunnen komen,
Er mogelijkheden zijn om het investeringsrisico voor burgers te verkleinen, bijv. via 
het Ontwikkelfonds voor coöperaties door lnvestNL, Groenfonds en Energie Samen,
Duurzame energie projecten voor een aanzienlijk deel gefinancierd worden vanuit de 

subsidie van het Rijk, waardoor het extra wenselijk is dat de opbrengsten niet 
wegvloeien naar buitenlandse investeerders,
Een omgevingsovereenkomst naast bijvoorbeeld coöperatief mede-eigendom ook 
een omgevingsfonds, grondvergoedingen en een tegemoetkoming voor omwonenden 
kan bevatten,
Een streven naar lokaal eigendom en zeggenschap alvast aansluit op de 
aankomende Omgevingswet,



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 

Verzoekt het college:

Minimaal 50% lokaal eigendom bestaand uit een collectief van burgers die 
zeggenschap hebben als uitdrukkelijk streven op te nemen in de voor grote 
hernieuwbare energieprojecten (15 kW en meer) vigerende beleidskaders,
Erop toe te zien dat de lokale omgeving voldoende wordt betrokken (eigendom en 
zeggenschap) in het proces rondom nieuwe duurzame energie projecten in Weesp,
Hiertoe (verdere) samenwerking aan te gaan met burgerorganisaties die hierin actief 
zijn, bijv. via een omgevingsovereenkomst, en deze organisaties te ondersteunen,
Te inventariseren hoe een soortgelijk streven naar lokaal eigenaar- en zeggenschap 
ook voor grote warmteprojecten kan worden vormgegeven, dit waar mogelijk mee te 
nemen in de Transitievisie Warmte en de raad daarover vaststelling van de TVW 
te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zie ook:
https://www.klimaatakkoord.nl/participatie/lokale-enerqieopwekkinq 
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-
content/uploads/2019/11/Participatiecoalitie-50-eiqendom-van-de-lokale-omqevinq-
oktober-2019.9df 
https://www.fmf.frl/wp-content/uploads/sites/13/2019/12/QA-50-eiqendom.pdf 

lndiener(s) fractie(s): Keesman (PvdA)

Handtekening:

Besluit: ingetrokken 

Raadsvergadering 27 mei 2021 

van Engelshoven, van ,Bochove,
griffier voorzitter 



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 

MOTIE M 2021/113a 

Onderwerp: Streven 50% lokaal eigenaarschap grote hernieuwbare energieprojecten 

Behorende bij agendapunt: vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 27 mei 2021,

Overwegende dat:

Het belangrijk is om in het kader van de energietransitie ook op lokaal niveau 
initiatieven voor de grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit en het winnen 
van warmte te ontwikkelen,
Lokaal draagvlak essentieel is voor projecten in de buurt,
Dat draagvlak sneller ontstaat bij persoonlijke betrokkenheid van omwonenden, bij 
een situatie waarin de baten grotendeels aan de lokale gemeenschap ten goede 
komen en bij een organisatorische constructie die voor de gemeenschap eerder als 
kans aanvoelt dan als plicht,
Lokaal financieel eigendom met zeggenschap gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en transparantie creëert en tenminste een half-halfverhouding 
tussen de omgeving en grote ontwikkelaars het proces richting een zonne- of 
windpark dan wel een warmteproject gelijkwaardiger maakt,
Weesper burgers over voldoende ondernemingszin en investeringsvermogen lijken te 
beschikken voor constructies met collectief lokaal eigendom,
Het bevorderen van lokaal eigenaarschap uitstekend past in het participatie-ideaal 
van het college, alsook in het mandaat van de toekomstige bestuurscommissie.

Constaterende dat:

Het Klimaatakkoord de expliciete richtlijn bevat dat hernieuwbare energieprojecten op 
land (15 kW en meer) voor minimaal 50% gerealiseerd worden in lokaal eigendom,
en dat de lokale eigenaars ook zeggenschap over het project verwerven,
50% lokaal eigendom goed te combineren is met projecten volgend uit de Regionale 
Energiestrategie,
Samenwerkingen tussen bewoners en lokale agrarische grondeigenaren zelfs tot 
100% in lokaal eigendom tot stand kunnen komen,
Er mogelijkheden zijn om het investeringsrisico voor burgers te verkleinen, bijv. via 
het Ontwikkelfonds voor coöperaties door lnvestNL, Groenfonds en Energie Samen,
Duurzame energie projecten voor een aanzienlijk deel gefinancierd worden vanuit de 

subsidie van het Rijk, waardoor het extra wenselijk is dat de opbrengsten niet 
wegvloeien naar buitenlandse investeerders,
Een omgevingsovereenkomst naast bijvoorbeeld coöperatief mede-eigendom ook 
een omgevingsfonds, grondvergoedingen en een tegemoetkoming voor omwonenden 
kan bevatten,
Een streven naar lokaal eigendom en zeggenschap alvast aansluit op de 
aankomende Omgevingswet,



Besluit College of Raad - D.158101

Gemeente Weesp 
Verzoekt het college:

Minimaal 50% lokaal eigendom bestaand uit een collectief van burgers die 
zeggenschap hebben als uitdrukkelijk streven op te nemen in de voor grote 
hernieuwbare energieprojecten (15 kW en meer) vigerende beleidskaders,
Erop toe te zien dat de lokale omgeving voldoende wordt betrokken (eigendom en 
zeggenschap) in het proces rondom nieuwe duurzame energie projecten in Weesp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zie ook:
https://www.klimaatakkoord.nl/participatie/lokale-enerqieopwekkinq 
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-
content/uploads/2019/11/Participatiecoalitie-50-eiqendom-van-de-lokale-omqevinq-
oktober-2019.9df 
https://www.fmf.frl/wp-content/uploads/sites/13/2019/12/QA-50-eiqendom.pdf 

|ndiener(s) fractie(s): Keesman (PvdA)

Handtekening:

Besluit: aangenomen met 16 stemmen voor en 1 stem tegen 

Raadsvergadering 27 mei 2021 

van Engelshoven, van Bochove,
griffier voorzitter Mw 


