
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/25/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער באשטעטיגונג צו בויען די ערשטע צוויי גרויסע ריינע ענערגיע  
  איינריכטונגען אונטער נייע רעגולאציעס

  
באשטעטיגטע זון־ענערגיע איינריכטונגען וועלן העלפן די סטעיט צו באקעמפן קלימאט טויש און צו  

  מגיפה 19-גיין אין די ריכטונג פון עקאנאמישע ערהוילונג פון די קָאוויד
  

עמטליכע פערמיטס זענען די שנעלסטע בויען באשטעטיגונגען פון גרויסע ריינע ענערגיע 
  איינריכטונגען אין ניו יארק סטעיט

  
קאומאו האט היינט געמאלדן אז די ניו יארק סטעיט אפיס פאר ריינע ענערגיע בויען  גאווערנאר ענדרו מ. 

( האט היינט ארויסגעגעבן די  Office of Renewable Energy Siting, ORESבאשטעטיגונגען )
עמטליכע באשטעטיגונג ּפערמיטס פאר אירע ערשטע צוויי גרויסע זון־ענערגיע איינריכטונגען: ריווערהעד  

די בויען באשטעטיגונגען פאר די   .LLC, און מָאריס רידזש סָאולער ענערדזשי סענטער, LLC, 2סָאולער 
ן געווארן אין די שנלעסטע צייט אין ניו יארק סטעיט'ס היסטאריע, צוויי איינריכטנוגען זענען ארויסגעגעב

איינשטימיג מיט די סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן אז איר לאנד'ס־בעסטע רערן פון ברייטע  
  ORESאין צוגאב, זעהט די  ריינע ענעריגע פראיעקטן ווערן באשטעטיגט צייטליך און אחריות'דיג.

  46אינטערעסע פון די מארקעט אין איר נייע ּפערמיט פראצעדורן מיט א ּפייּפליין פון ווייטער א שטארקע 
ּפערמיט אפליקאציעס אין פארשידענע שטאפלען פון די פראצעדור, און נאך עטליכע אפליקאציעס זענען  

  ערווארטעט ביז סוף יאר.
  

כטונג אין ריווערהעד טַאון, סופָאלק  ־מעגא־ווַאט זון־ענערגיע עלעקטריציטעט איינרי36ריווערהעד איז א  
־מעגא־ווַאט זון־ענערגיע עלעקטריציטעט  177מאריס רידזש סָאולער ענערדזשי סענטער איז א  קַאונטי.

־מעגא־ווַאט באטעריע ענערגיע סטארעדזש אין מַאונט מָאריס טַאון,  83איינריכטונג צוזאמגעפארט מיט 
זון־ענערגיע איינריכטונגען ערווארטעט צו אויפטרייבן גענוג ריינע  צוזאמען זענען די  ליווינגסטאן קַאונטי.

ניו יארקע היימער און צו רעדוצירן קארבאן   46,000ענערגיע צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר מער פון 
א רעדוקציע וואס איז גלייך צו   —מעטריק טָאנס יערליך  208,000אויסשפייעונגען מיט מער פון 

  קארן פון די גאס יעדע איינציגע יאר.  41,000 אראפנעמען מער פון 
  

"אלץ א טייל פון אונזער אגרעסיווע ריינע ענערגיע ציהלן, זענען מיר איבערגעגעבן צו באשיצן ניו יארק  
סטעיט פון די ווירקונגען פון קלימאט טויש און צו העלפן פארזיכערן אז ריינע ענערגיע מקורות קענען  

האט גאווערנאר קאומאו רייט ווערן גרינגערהייט און געשליפענערהייט", געבויט ווערן און פארשפ
"ניו יארק פירט שוין פון לאנג די גאנצע לאנד מיט קלימאט טויש, און מיט די באשטעטיגונג פון   געזאגט.

די צוויי פראיעקטן מאכן מיר באדייטנדע פארשריט אין די ריכטונג פון ראטעווען די ענווייראמענט און  
ערקער און  ברענגן נייע דזשאבס און אינוועסטמענטס צוריקצוברענגן אונזער עקאנאמיע בעסער, שט

  מגיפה."  19-גרינער פון בעפאר די קָאוויד
  

אונטער די פארשנעלערטע ריינע ענערגיע וואוקס און קאמיוניטי בענעפיט געזעץ, וועלן די באשטעטיגטע  
זון־ענערגיע איינריכטונגען וועלן העלפן די סטעיט צו באקעמפן קלימאט טויש און צו גיין אין די ריכטונג פון  



 

 

אלץ טייל פון די געזעץ האט ניו יארק סטעיט  מגיפה. 19-רהוילונג פון די קָאווידעקאנאמישע ע
די אפיס פון ריינע ענערגיע בויען כדי צו פארבעסערן און   -די ערשטע אין די לאנד  -אויפגעשטעלט 

אויף אן אופן וואס איז  -פארשנעלערן די פראצעדור פון בויען גרויסע ריינע ענערגיע פראיעקטן 
איבער גאנץ ניו יארק, און אין די   -ות'דיג כלפי די ענווייראמענט און קלוג פון א פינאנציעלע בליק אחרי

 זעלבע צייט ברענגן געזונטהייט, ענווייראמענטאל און עקאנאמישע בענעפיטן פאר לאקאלע קאמיוניטיס.
ער די סטעיט'ס ריינע  די היינטיגע מעלדונג ווייזט ארויס די שנעלע פארשריט וואס ווערט געמאכט אונט

ענערגיע סטאנדארט וואס איז לעצטנס פארברייטערט געווארן, און עס רוקט פאראויס גאווערנאר  
פראצענט פון די סטעיט'ס עלעקטריציטעט זאל קומען פון ריינע   70קאומאו'ס ציהל צו אנקומען דערצו אז 

  קאמיוניטי באשיצונג געזעץ.ווי פארגעלייגט אין די קלימאט פירערשאפט און   2030מקורות ביז 
  

די אפיס'ס באשליסן קומען נאך א דעטאלירטע איבערקוק און פעסטע פובליק באטייליגונג פראצעדור צו  
פון די    c-94פארזיכערן אז די זון־ענערגיע קומען נאך אדער שטייגן איבער די פאדערונגען פון טייל 

די זון־ענערגיע איינריכטונגען און אנדערע גרויסע   יעס.עקזעקיּוטיוו געזעץ און אירע אויספירונג רעגולאצ
ווי געמאלדן אין   -ריינע ענערגיע איינריכטונגען וועלכע ווערן יעצט איבערגעקוקט דורך די אפיס 

זענען וויכטיג צו נאכקומען די אגרעסיווע   -"סטעיט ָאוו די סטעיט" רעדע  2021גאווערנאר קאומאו'ס 
רערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ האט אוועקגעשטעלט צו רעדוצירן  ציהלן וואס די קלימאט פי

  קארבאן באנוץ און שטופן פאר ריינע ענעריגע צו באקעמפן קלימאט טויש.
  

ORES ,האלטנדיג זיך צו גאווערנאר   עקטינג עקזעקיּוטיוו דירעקטאר הּוטאן מָאוַאוועני האט געזאגט"
מיט ריינע ענערגיע, טוט די היינטיגע באשלוס ארויסווייזן וויאזוי ניו  קאומאו'ס ציהל פאר אן עקאנאמיע 

יארק סטעיט ארבעט צו פאראויס רוקן שנעלער די אנטוויקלונג פון גרויסע ריינע ענערגיע איינריכטונגען,  
און אין די זעלבע צייט פארזיכערן אז די ענווייראמענט ווערט באשיצט און נעמען אין באטראכט אלע 

שאפטליכע, עקאנאמישע און ענווייראמענטאלע געביטן וואס זענען נוגע ביים גיבן ּפערמיטס פאר  געזעל
אזעלכע איינריכטונגען, זיך צוצוהערנדיג צו וואס לאקאלע רעגירונגען און ארטיגע קאמיוניטיס האבן צו  

איינריכטונגען ווערן   מיר קוקן ארויס ווייטער צו ארבעטן מיט אלע פארמישטע פארטייען אזוי ווי די  זאגן.
  אויפגעבויט." 

  
־טיים דזשאבס, און עס וועט אויפטרייבן מער פון  צייטווייליגע, פּול  430די פראיעקטן וועלן שאפן איבער 

מיליאן דאלאר אין פריוואטע אינוועסטירונגען צו העלפן פארשנעלערן די סטעיט'ס עקאנאמישע   200
מיליאן   20לאקאלע טעקס דזשּוריסדיקשענס וועלן באקומען מער פון  מגיפה. 19-ערהוילונג פון די קָאוויד

 דאלאר אנשטאט טעקס און אנדערע געלטער דורכאויס די צייט ווען די צוויי פראיעקטן גייען אן.
אין   $213,000ריווערהעד סָאולער און מָאריס רידזש סָאולער ענערדזשי סענטער האבן געצאלט 

רמעגליכן מוניציפאלע און קאמיוניטי פארשטייער צו פולשטענדיג זיך  "אינטערווינער" געלטער צו ע
  באטייליגן אין די איבערקוק פון די איינריכטונגען.

  
NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO ,אונטער די קלימאט פירערשאפט   דָארין מ. העריס האט געזאגט"

און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ טוט די סטעיט אגרעסיווערהייט שטיצן די אחריות'דיגע און פינאנציעל  
פאראנטווארטליכע אנטוויקלונג פון ריינע ענערגיע פראיעקטן וועלכע קענען צושטעלן יּוטיליטיס פאר  

פראצענט פון די עלעקטריציטעט פון ריינע   70ומען היימער איבער די גאנצע סטעיט מיטן ציהל צו באק
מיר זענען פרייליך צו זעהן אז די פראיעקטן דערגרייכן די קריטישע   .2030מקורות ווי די זון און ווינט ביז 

ציהלן און רוקן זיך נאענטער צו ווערן פארענדיגט כדי צו ברענגן קריטיש וויכטיגע ענווייראמענטאלע און  
  פיטן פאר לאקאלע ניו יארק קאמיוניטיס." עקאנאמישע בענע

  
"מיט די   דזשאן ב. הַאווערד האט געזאגט, CEOניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון פובליק סערוויס 

העלפן דורכפירן גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו'ס לאנד'ס־  ORESהיינטיגע ּפערמיט באשליסן טוט די 
די צוויי פראיעקטן און די   א ריינע ענערגיע עקאנאמיע.ערשטע סטראטעגיע פאר קארבאן רעדוקציע און 



 

 

פילע אנדערע וועלכע פאלגן נאך וועלן בענעפיטירן אלע ניו יארקער דורכן רעדוצירן אונזער אנגעוויזנקייט  
אויף פַאסיל פיּועלס, און אין די זעלבע צייט פארשטערקערן ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען און דזשאבס  

  נדיג אונזער ענווייראמענט." און פארבעסער
  

ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער בעסיל סעגָאס האט  
"דורכן אוועקשטעלן די אפיס פון ריינע ענערגיע בויען טוט ניו יארק פאראויס רוקן פראיעקטן   געזאגט,

אט טויש ציהלן און מאכן אונזער ריינע ענערגיע  וועלכע וועלן איר העלפן דערגרייכן די אמביציעזע קלימ 
די ריווערהעד און מָאריס רידזש סָאולער פראיעקטן זענען ביישפילן פון וויאזוי ניו   צוקונפט א רעאליטעט.

יארק פירט די גאנצע לאנד מיט איר איבערגעגעבנקייט צו באקעמפן קלימאט טויש דורכן אריינברענגן די  
מקורות פון ריינע ענעריגע בשעת'ן מאכן די סטעיט'ס גרינע עקאנאמיע   באנוץ פון שטאנדהאפטיגע

זון־ענערגיע עלעקטריציטעט און באטעריע סטארעדזש טעכנאלאגיע זענען וויסנשאפטליכע   וואקסן.
לעזונגען וועלכע זענען בדוק ומנוסה, און זיי וועלן רעדוצירן שעדליכע אויסשפייעונגען בשעת'ן שאפן  

  , ברענגנדיג ניו יארקער צום ארבעט צו באשיצן דאס ערדקוגל." טויזנטע דזשאבס
  

ניו יארק סטעיט סענאטאר קעווין ּפארקער, טשעיר פון סענאט ענערגיע און טעלעפאן קאמיטע האט 
( פארן שענקן די ּפערמיטס  ORES"איך טוה אפלאדירן די אפיס פון ריינע ענערגיע בויען ) געזאגט,

דאס איז א ווירקזאמע   ברייטערן די סטעיט'ס צוטריט צו זון ענערגיע.וועלכע וועלן העלפן פאר
אונטערנעמונג וואס וועט אונז העלפן דערגרייכן אונזערע ריינע ענערגיע ציהלן, און אין די זעלבע צייט  

איך טוה אפלאדירן גאווערנאר קאומאו פאר   צושטעלן צוטריט צו ריינע ענערגיע פאר טויזנטע ניו יארקער.
פלייסיגע ארבעט, און איך קוק ארויס צו זעהן די פארברייטערונג פון מער זון־ענערגיע   זיין

  איינריכטונגען." 
  

ניו יארק סטעיט אסעמבלי מעמבער מייקעל קיּוסיק, טשעיר פון אסעמבלי ענערגיע קאמיטע האט 
"די היינטיגע מעלדונג איבער די עמטליכע ּפערמיטס וועלכע זענען געשאנקן געווארן פאר די   געזאגט,

  LLC, 2 זון־ענערגיע עלעקטירציטעט און באטעריגע סטארעדזש איינריכטונגען ביי ריווערהעד סָאולער
, צייכנט אפ די שנעלסטע וואס א גרויסע  LLC,און ביי די מָאריס רידזש סָאולער ענערדזשי סענטער, 

די   ריינע ענעריגע פראיעקט האט באקומען א ּפערמיט אין די היסטאריע פון ניו יארק סטעיט.
יס וואו זיי וועלן  וועלכע זענען אויפגענומען געווארן מיט שטיצע דורך די קאמיוניט   -איינריכטונגען 

וועלן נישט נאר צושטעלן ריינע ענערגיע פאר צענדליגע טויזנטע היימער, נאר זיי   -אויפגעשטעלט ווערן 
 .CLCPAוועלן אויך שפילן א קריטישע ראלע אזוי ווי מיר ארבעטן ווייטער צו דערגרייכן די ציהלן פון די 

גט אונז נאך איין טריט פאראויס אין די ריכטונג פון  יעדע ריינע ענערגיע פראיעקט אין אונזער סטעיט ברענ
  דערגרייכן אונזערע ציהלן צו שאפן די ריינע ענערגיע עלעקטריציטעט סיסטעם פון די צוקונפט." 

  
https://ores.ny.gov/permit-די היינטיגע באשליסן קענען געזעהן ווערן אויף די אפיס'ס וועבזייטל ביי 

 .applications 

  
  ניו יארק סטעיטס לאנד'ס־ערשטע קלימאט פלאן

גאווערנער קאומאו'ס לאנד'ס־ערשטע קלימאט אגענדא איז דאס מערסטע אגרעסיווע קלימאט און  
ענערגיע אונטערנעמונג אין דאס לאנד, און רופט אויף א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע אריבערגאנג צו ריינע  

ארק סטעיט  ענערגיע וואס וועט שאפן דזאבס און ווייטער שטופן פאר א גרינע עקאנאמיע בשעת ניו י
די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ שטעלט  מגיפה. 19- קומט צו זיך פון די קָאוויד

אוועק ניו יארק אויפן וועג צו דערגרייכן די ציהל וואס זי האט אוועקגעשטעלט אויף אן עלעקטראנישע 
פראצענט ריינע   70כענענדיג  , אריינרע2040סעקטאר וואס שפייט נישט אויס קיין שעדליכע גאז ביז 

 און צו באלאנסירן די קַארבָאן אויסשפייעונגען פון די גאנצע עקאנאמיע. 2030ענערגיע פראדוקציע ביז  
עס בויעט אויף ניו יארק סיטיס אומגלויבלעכע אינוועסטירונגען אונטערצוהייבן ריינע ענערגיע,  

  $6.8נייעוודיגע פראיעקטן איבער דער סטעיט,  גרויס־פארנעמיגע בא 91ביליאן אין  $21אריינגערעכנט 
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ביליאן   $1ביליאן צו פארגרעסערן זון ענערגיע, מער ווי  $1.8ביליאן צו רעדוצירן עמיסיעס פון בנינים, 
  NY Green Bankביליאן אין  $1.2 דאלאר פאר ריינע טראנספארטאציע איניציאטיוון און איבער

פאסטנס אין ניו יארק סיטיס    150,000ינוועסטירונגען שטיצן מער ווי צוזאמען, טוען די א אונטערנעמונגען.
פראצענטיגע געוואוקס אין דעם פארשפרייטע סאלאר  2,100, א 2019ריינע ענערגיע סעקטאר אין 

 .2035מעגאוואטס פון פונבארטנדיגע ווינטן ביי  9,000און א צוזאג צו אנטוויקלען  2011סעקטאר זינט 
אפט פון גאווערנער קאומאו וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריט און רעדוצירן די  אונטער די פירערש

  1990פראצענט פון די שטאפלען וואו עס האט געהאלטן אין   85אויסשפייעונגען פון שעדליכע גאז מיט 
  40מיט די ציהל צו אנקומען צו  –פראצענט  35, בשעת'ן זיכער מאכן אז צום ווייניגסטנס 2050ביז 

פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטמענטס ווערן געגעבן פאר קאמיוניטיס וואס   –פראצענט 
  2025ברויכן הילף, און אזוי אויך מאכן ווייטערדיגע פארשריט צו אנקומען צו די סטעיט'ס ציהל פאר ביז 

וערט אויסגענוצט אויפן ארט  פארן ריכטיג אויסנוצן ענערגיע דורכן פארמינערן די מאס פון ענערגיע וואס ו
  'ס פון ענערגיע וואס וועט קענען גענוצט ווערן דורך די קונדן.BTUטריליאן  185מיט 

  
  ORESאיבער 

וואס איז  -די ערשטע פון איר סארט  -די אפיס פון ריינע ענערגיע בויען איז א סטעיט אגענטור 
יינריכטונגען אויף אן אחריות'דיגע און פינאנציעל  איבערגעגעבן אויסשליסליך פארן בויען ריינע ענערגיע א

פאראנטווארטליכע אופן, און עס איז אויפגעשטעלט געווארן אונטער די פארשנעלערטע ענערגיע וואוקס  
די אפיס גיבט זיך אפ מיטן איבערקוקן די   .2020און קאמיוניטי בענעפיט געזעץ פון אפריל 
ּפערמיטס פאר גרויסע ריינע ענערגיע איינריכטונגען צו זיכער    ענווייראמענטאלע געביטן און מיטן שענקן

מאכן אז באשליסן איבער בויען ווערן דורכגעפירט אויף א צייטליכע פארנעם, זיך צוהערנדיג צו וואס  
האט די אפיס   2021, 3אום מערץ  לאקאלע רעגירונגען און ארטיגע קאמיוניטיס האבן צו זאגן.

ציעס, אריינרעכענענדיג א רייע פון אייניגע סטאנדארטן און תנאים וויאזוי צו  איינגעפירט ברייטע רעגולא
  70די אפיס איז אויפגעשטעלט געווארן צו ערמעגליכן ניו יארק צו אנקומען דערצו אז  אויספירן די געזעץ.

, ווי עס  2030פראצענט פון די סטעיט'ס עלעקטריציטעט זאל קומען פון ריינע ענערגיע מקורות ביז 
אריינגעשריבן אין   —פאדערט זיך אונטער גאווערנאר ענדרו קאומאו'ס לאנד'ס־ערשטע קלימאט פלאן 

פאר מער אינפארמאציע איבער  געזעץ דורך די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ.
ORES, ביטע באזוכט ..govwww.ores.ny  
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