1. ENERGIE OPGAVE
1.1 Ambitie elektriciteit
Er wordt gemikt op 0,37 TWh aan duurzame elektriciteit. Gekozen is om niet over te programmeren. Indien locaties om
welke reden dan ook wegvallen richting 2030, kunnen automatisch problemen ontstaan bij het behalen van de
benodigde TWh.

1.2 Ambitie warmte
Er is onderzoek gedaan naar bronnen en potentie per gebied. Er is nog geen concreet plan naar aanleiding daarvan.

1.3 Besparing
Er wordt gestreefd naar een besparing van 20% in 2030. Er is hier ook een duidelijk plan van aanpak voor. De NMZH vindt
dat er sterk ingezet moet worden op besparing. Voor elke Joule die wordt bespaard hoeft er drie Joule minder opgewekt te
worden.

1.4 Zon op verharding
De inzet is 0,21 TWh aan grootschalig zon op dak in 2030. Om dit te behalen is een onderbouwing gemaakt. De NMZH is van
mening dat dit nog uitgewerkt moet worden in een uitvoeringsplan. Daarnaast is er 0,07 TWh aan zonne-energie op kleine
daken gepland in 2030. Er wordt de komende jaren sterk ingezet op het bieden van handelingsperspectief aan inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partners om hen te helpen om zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken.

2. ZORGVULDIG RUIMTEGEBRUIK
2.1 Zonneladder
De Gedragscode Zon op Land wordt genoemd. Per type ‘restruimte’ wordt een lijstje aan voorwaarden genoemd.

2.2 Windladder
Wordt niet genoemd. Dit moet volgens de NMZH uitgewerkt en toegepast worden richting de RES 2.0.

2.3 Natuur & landschap

In NNN mag geen opwek komen tenzij het project een openbaar belang dient en er geen alternatieven zijn buiten de natuur. Als
aan beide voorwaarden voldaan wordt kan een project mogelijk doorgaan maar is natuurcompensatie verplicht. Er zijn nog geen
concrete locaties. Natuurgebieden worden uitgesloten voor zonneparken. De NMZH vindt dat NNN en Natura 2000 moet worden
uitgesloten

2.4 Concentratiegebieden
Er worden maar heel weinig windmolens gepland. Men wil wel kijken naar molens van 35 m bij Sliedrecht. Bij zon op land
wordt wel sterk rekening gehouden met het zicht

3. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
3.1 Lokaal eigendom
Wordt niet in de RES genoemd, maar wordt wel door gemeenten afhankelijk opgepakt. De NMZH is van mening dat
minimaal 50% lokaal eigendom in het beleid moet worden uitgewerkt richting RES 2.0.

3.2 Procesparticipatie

Tijdens een intensief participatieproces zijn inwoners, professionals en andere stakeholders gevraagd om mee te denken en
mee te praten. Ook inwoners van aangrenzende regio’s konden deelnemen. Het vervolg voor participatie is niet omschreven. De
NMZH vindt dat er een participatieplan moet komen richting de RES 2.0.

3.3 Maatschappelijke kosten en baten
Dit is vooral gericht op infrastructuur

3.4 Borging in beleid
Lokaal beleid wordt genoemd als belangrijk punt om vast te stellen om van start te kunnen met bepaalde trajecten. Ook de
omgevingsvisie wordt op die manier genoemd

