Uithoorn doet duurzaam
Gem

e e nte U i t h o o r

n

Wat doet onze gemeente om
Nederland te voorzien van
duurzame energie en warmte?

Wethouder Hans Bouma:

Zon en ruimte

Provincies, gemeenten en waterschappen
maken met elkaar een Regionale Energie
Strategie, die we doorgaans de RES noemen.
In deze strategie trekken wij op met
netwerkbeheerders, inwoners, organisaties
en bedrijven. Per regio laat deze strategie
zien waar er mogelijkheden zijn voor het
grootschalig opwekken van duurzame energie
en welke daarvan ook (mogelijk) aan te
bevelen zijn. Er wordt gekeken naar draagvlak,

maar ook naar bijvoorbeeld het energienet. De
RES 1.0 is een eerste stap, die steeds opnieuw
wordt aangepast naar de huidige situatie. In
de RES 1.0 staat welke gebieden een succes
kunnen worden, die tot concrete voorstellen
(kunnen) leiden en welke eventueel later
worden uitgewerkt. Of juist welke gebieden
helemaal niet geschikt zijn voor grootschalige
opwek van duurzame energie. Dat kan
natuurlijk ook.

‘Om in 2050 genoeg duurzame energie
op te wekken, zoeken gemeenten naar
ruimte waar dat kan. Dit doen ze via
de Regionale Energie Strategie. Ook in
Uithoorn en De Kwakel wordt gezocht
naar ruimte voor duurzame opwek.
De gemeente zet eerst in op het
stimuleren van zonne-energie op grote
(bedrijfs)daken. Dat kan een goede
bijdrage leveren en vraagt geen extra
ruimte. De overgang van onze bestaande
energiesystemen naar een nieuw systeem
voor het opwekken en gebruiken van
energie (energietransitie) is voor ons
allemaal een grote en belangrijke opgave.
Welke rol speelt de gemeente bij deze
grote en belangrijke opgave?
Hiernaast leest u hoe’.

Op 26 november om 19.30 uur organiseert de
gemeente Uithoorn samen met het Regionaal
Energieloket de online Duurzame Buurtactie
voor De Kwakel. Tijdens deze bijeenkomst
worden de adviesrapporten gepresenteerd
die zijn opgesteld van de meest voorkomende
woningtypen in De Kwakel. Deze adviezen
zijn bruikbaar voor iedereen die een
soortgelijke woning bezit. Het adviesrapport
geeft in stappen aan hoe u het comfort, de
kwaliteit en het energieverbruik van uw huis
kunt verbeteren. In het rapport leest u een
inschatting van de energiekosten die u kunt
besparen. Wist u trouwens dat de gemeente
Uithoorn ook een zonnepanelenactie en een
isolatieactie heeft lopen via het Regionaal
Energieloket? Via deze acties kunt u voor
een scherpe prijs kwalitatieve duurzame
maatregelen laten uitvoeren, zoals de installatie
van zonnepanelen of bodem-, vloer- en
spouwmuurisolatie. Deze acties worden ook
besproken tijdens de bijeenkomst over de
Duurzame Buurtactie De Kwakel.
De bijeenkomst wordt online georganiseerd via
een Webinar. U kunt zich aanmelden op www.
regionaalenergieloket.nl, vul uw postcode in
en klik op de groene ‘Duurzame Buurtactie in
De Kwakel’. Klik daarna op ‘Aanmelden online
informatieavond’ en schrijf u in. Na afloop kunt
u de adviesrapporten online opvragen. Kunt u
niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Vraag
gerust de adviesrapporten op.

Vanochtend liep ik, zoals elke ochtend,
vroeg met onze hond zijn rondje en
het viel me op dat de ramen van de
geparkeerde auto’s opnieuw beslagen
waren. Het was zonnig en aangenaam
terwijl het toch maar 6 graden was. Ik
vroeg mij af wanneer we moeten gaan
krabben. Bij ons staat overigens de
verwarming alweer enkele weken aan.

Zon op grote daken
De gemeente Uithoorn zet voor de RES 1.0
in op zon(ne-energie) op grote daken en
onderzoekt via de omgevingsvisie of, waar en
hoe in Uithoorn en De Kwakel ruimte is voor
de grootschalige opwek door zon- en/of wind
op land. De zoekgebieden, eerder vastgelegd
in de concept-RES, worden daarin als input
meegenomen. Dit is een mooi voorbeeld hoe
we zonder of met beperkte ruimte in te nemen
toch duurzame energie kunnen opwekken.
Met betrokken partijen zoals ondernemers en
winkeliers overleggen we hoe we deze ambitie
kunnen waarmaken.
De energietransitie is een grote, belangrijke
opgave. Er zijn natuurlijk meer belangrijke
opgaven in de gemeente die ruimte vragen,
zoals klimaatadaptatie (het proces waarbij de
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samenleving zich aanpast aan de gevolgen
van het veranderende klimaat), economie,
woningbouw, mobiliteit (slimme manieren voor
betere doorstroming van het verkeer), groen
en recreatie. Ruimte is schaars in de gemeente,
dus houden we ook hier rekening mee. Als de
zoekgebieden in de omgevingsvisie
(voor uitleg over de omgevingsvisie kijk op
www.uithoorndenktmee.nl) worden
opgenomen, wordt dit verder in de RES 2.0
uitgewerkt.
Zo kan de gemeente Uithoorn een bijdrage
leveren aan de grootschalige opwek van
duurzame energie, door nu te starten met
het stimuleren van zon op grote daken en
gelijktijdig met een goed proces de verdere
mogelijkheden voor zonne- en/of wind energie
op land te onderzoeken.

Water in uw
kledingkast
Het kost 8000 liter water om één
spijkerbroek te maken. Nederlanders
hebben gemiddeld 5,1 spijkerbroeken
in hun kast liggen, wat neerkomt op
meer dan 40.000 liter water. Dat staat
gelijk aan bijna 620 douchebeurten.

Wie ben ik? Een inwoner die zich
alweer enkele maanden geleden
heeft aangemeld om als vrijwillige
energiecoach in onze gemeente de
inwoners inzicht te geven om energie
te kunnen besparen. Na de cursus weet
ik inmiddels dat de CV ketel veruit
de grootste gasverbruiker is. Door de
slimme meter krijgen wij ook maandelijks
een overzicht van het verbruik, ik ben
benieuwd.
Met de komst van de herfst en winter
hebben wij ook veel langer onze lampen
aan staan, voor de gezelligheid, maar
ook omdat het veel langer donker is. Wij
hebben al aardig wat lampen door LED
lampen vervangen en daarmee zijn de
elektriciteitskosten omlaag gegaan terwijl
we nu (soms) meer lampen aan hebben
staan.
Als coach kunnen wij u helpen om de gas
en elektriciteitskosten in kaart te brengen
en samen te kijken waar geld te besparen
is zonder dat dit ten koste gaat van een
stukje comfort. Vaak zien we dat het
met gedrag te maken heeft; een simpel
voorbeeld is de waterkoker, waarom veel
meer water warm maken dan nodig is
voor een kopje thee? Of de hoeveelheid
stand-by apparaten (sluipverbruik) of
nog erger de telefoonopladers (deze zijn
nog brandgevaarlijk ook!). Gewoontes
en gedrag sluipen erbij iedereen in en
soms is het nodig om samen met iemand
anders (middels een vragenlijst met tips)
hier eens naar te kijken.
Op www.bespaarafspraak.nl/uithoorn
kunt u een afspraak maken met mij of met
één van de andere 6 coaches, Als bonus
krijgt u dan ook vanuit de gemeente een
kadobon om gratis energieproducten te
krijgen, maar op=op.

