Overzicht Wensen & Bedenkingen op concept RES in regio GV per 17/6/2020

Gemeente
Blaricum

Wensen & bedenkingen
Geen windmolens langs de Stichtse brug (zoekgebied 6)
maar ook tegen elk zoekgebied in de regio

Dictum Amendement(en)
De gemeenteraad van Blaricum is bereid, naast
een stevige inzet op energiebesparing in de
gebouwde omgeving, een passende bijdrage te
leveren aan de landelijke opgave tot opwekking
van hernieuwbare energie in 2030 waarbij
draagvlak onder de inwoners en de
bescherming van het natuurlandschappelijke
en cultuurhistorische karakter van het dorp
Blaricum voorop staan.
1. Hoewel het zoekgebied vooralsnog een
denkrichting biedt voor de RES 1.0, is
de gemeenteraad van Blaricum van mening dat
het zoekgebied ten oosten van de Stichtsebrug
gezien de landschappelijke waarde en
beschermde status wordt afgewezen.
2. De gemeenteraad van Blaricum ziet goede
mogelijkheden de zoekgebieden zon op daken,
zon op parkeerplaatsen en zon op het
geluidsscherm langs de A27 maximaal te
benutten. Daarnaast wil de gemeenteraad mee
geven om in de RES 1.0 een extra zoekgebied
voor een zonneveld langs de A27, gelegen
tussen het wegdek en de geluidswal, ter
hoogte van de wijk Blaricummermeent, toe te
voegen.
3. De kansen voor geothermie en aquathermie
als alternatieve energiebron in Blaricum dienen
volwaardig te worden meegewogen als
oplossingsrichting.
4. De gemeenteraad van Blaricum pleit voor
het voorlopige behoud van het gasnetwerk, om

Dictum motie(s)
deelregio Regio Gooi en Vechtstreek zich
namens de deelnemende gemeenten
expliciet moet uitspreken tegen genoemde
zoekgebieden uit de concept-RES zoals die nu
zijn opgenomen, ook als dat leidt tot een lager
energie-bod.

Gooise meren

Zoekgebieden voor de opwek van zon en wind in
Gooimeer (zoekgebied 5) en zoekgebieden voor wind in
de Aetsveldsepolder (zoekgebied 4) en de
Bloemendalerpolder (zoekgebied 2) dat grenst aan het
zeer waardevolle gebied Naardermeer zijn
onaanvaardbaar.

Hilversum

Advies college aan raad:

Geen windmolens langs A27 (zoeklocatie 9)

Extra inzet op zon op grote daken (zon op alle grote
daken in 2030)

aan de huidige energiebehoefte te kunnen
blijven voldoen en verzoekt de instandhouding
van het bestaande gasnet een plaats te geven
in de RES 1.0.
5. De gemeenteraad van Blaricum is van
mening dat het betrekken van de
inwoners van ons dorp bij de totstandkoming
van de concept RES 1.0 van Blaricum
onvoldoende heeft plaatsgevonden. Om te
komen tot een noodzakelijk draagvlak voor de
gekozen maatregelen is een majeure
verbetering van het informatie- en
participatieproces in de toekomst
noodzakelijk.
6. De gemeenteraad van Blaricum is van
mening dat de financiële consequenties
van de concept RES NHZ voor de gemeente als
ook voor onze inwoners vooralsnog onduidelijk
zijn en verzoekt daarom de definitieve RES
NHZ 1.0 te voorzien van kostenindicaties
zodat deze meegenomen kunnen worden in de
finale besluitvorming.

Het unieke natuurlandschappelijke en
cultuurhistorische karakter behouden
moet blijven en geen ruimte moet bieden
voor onomkeerbare ontwikkelingen die dat
karakter aantasten;

Er geen reden is om in deze fase van de
transitie een hogere ambitie na te streven
dan het bod dat gelet op het voorgaande
in redelijkheid gedaan kan worden.

Huizen

Laren

Behandeling in raadsvergadering begin juli
Advies college aan raad:

behoud van de bestaande aardgasinfrastructuur met
het oog op het toekomstig gebruik van duurzame
gasvormige energiedragers, zo lang niet duidelijk is
welke nieuwe energiebron in de wijk zal worden
aangelegd.

bufferzone van 600 meter om woningen waar geen
windturbines mogen worden geplaatst.
Behandeling in de raadvergadering op 1 juli .a.s

Tegen zoekgebieden nabij de Larens Wasmeer voor
windturbines (zoekgebied 09) en het zoekgebied voor
zonnepanelen (zoekgebied 07)

Geen zon boven parkeerplaatsten in bebouwde kom

Onderzoek naar de mogelijkheden van kernenergie







Weesp






Geen biomassa als duurzame energiebron
Bestaande zichtlijnen respecteren
Inzetten op betrokkenheid en (financiële) participatie
Indien realistisch heeft geothermie voorkeur voor
windturbines

De zoekgebieden nabij de Larense
Wasmeren voor windturbines (zoekgebied
09) en het zoekgebied voor zonnepanelen
(zoekgebied 07) zijn onacceptabel
vanwege de grote negatieve gevolgen
voor deze kwetsbare natuur;
Het aanbrengen van zonnepanelen op
parkeerterreinen in de bebouwde kom van
Laren is onacceptabel;
De raad van Laren wenst dat kernenergie
en de financiële doorberekening daarvan
worden meegenomen in de RES NHZ.











Deze waardevolle bijdrage aan CO2reductie door Laren onder de aandacht
van de regio/RES te brengen;
Ons aanwezige groene kapitaal, inclusief
de GNR-gronden, te kwantificeren in CO2afvang en mee te laten wegen in het
aandeel van Laren in het bod van de RES.

Bij het concept RES NHZ een zienswijze in
te dienen waarin is opgenomen een
pleidooi dat de bestaande zichtlijnen van
de Weesper polders worden
gerespecteerd
Om in de RES 1.0 voor Weesp op te nemen
dat Weesp biomassa niet ziet zitten als
duurzame energiebron en Weesp geen
ruimte geeft binnen de gemeentegrens om
energie op te wekken uit biomassa
Bij veelbelovende resultaten uit het
onderzoek naar geothermie, in te zetten



Wijdemeren



De wens naar voren te brengen op de
Concept Regionale Energiestrategie
Noord-Holland-Zuid voor Wijdemeren en
de regio Gooi en Vechtstreek meer in te
zetten op windereregie.





op geothermie alvorens onderzoek te
doen naar de locaties voor windenergie in
Weesp
Om in het vervolgproces vorm te geven
aan de betrokkenheid en participatie van
bewoners en het bij de uitvoering van
projecten expliciet mogelijk te maken dat
omwonenden de kans krijgen om mee te
delen in de opbrengsten
De gemeente Wijdemeren als wens op de
concept RES aangeeft dat de deelregio
Gooi & Vechtstreek opgeroepen wordt om
onderzoek te doen naar en bij een
verwacht positief effect, startprojecten te
faciliteren op het gebied van:
- Gebouwgebonden financiering
- Baatbelasting, erfpacht en kwalitatief
recht.
De gemeente Wijdemeren (eventueel met
behulp van de provinciale tool voor zonparkeren), onderzoek gaat doen naar de
mogelijkheden binnen onze gemeente
waar wij zo snel mogelijk zon-parkeren
kunnen gaan introduceren en een voorstel
hiervoor, inclusief financieringsopties van
zon-parkeren naar de raad zal sturen.

Amendement nummer:

Zienswijze Regionale Energie Strategie NHZ

Betreffende: RES Concept Regionale Energie Strategie NHZ
Voorgesteld door: VVD
Raad d.d.: 30 juni 2020
De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020
kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel RES Concept Regionale Energie
Strategie NHZ waarin geen wensen en bedenkingen naar voren zijn gebracht,
constaterende dat:
1. bij het vaststellen van de concept Regionale Energie Strategie (RES) NHZ
voor de Gooi & Vechtstreek geen rekening is gehouden met beschermde
gebieden - op land als ook op water -, zoals Natura 2000 gebieden, Goois
Natuurreservaat en andere kwetsbare (weidevogel)gebieden;
2. op 23 januari 2020 een RES atelier heeft plaatsgevonden in Blaricum voor
bewoners, ondernemers, raadsleden en overige stakeholders waar in
totaal slechts 25 deelnemers (maximaal 10 bewoners) aan hebben
deelgenomen;
3. in de concept RES vooralsnog de kansen voor geothermie en aquathermie
noch kernenergie zoals verwoord in de Regionale Startnotitie RES, niet zijn
meegenomen;
4. in de concept RES de nadruk ligt op zonne- en windenergie terwijl juist
deze vormen van energie zeer veel schaarse ruimte vragen van de
voornamelijk beschermde landschappelijke gebieden in Blaricum;
5. de financiële consequenties van de concept RES onduidelijk zijn en
daarmee ook de financiële consequenties voor onze inwoners;
overwegende dat:
1. het bod in de concept RES 1.0 een zoekgebied aanwijst voor het plaatsen
van 3 windturbines ten oosten van de Stichtsebrug dat grenst aan een
waardevol en beschermd Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer
Zuidoever (incl. wetlands en het eiland de Dode Hond) hetgeen niet het
resultaat kan worden genoemd van het lokale RES atelier;
2. bij het plaatsen van windturbines ten oosten van de Stichtsebrug zowel
het landschappelijke karakter als de inzet van natuurbeschermende
maatregelen door natuurorganisaties, Agrarische Stichting Blaricum met
de aangesloten boeren, de gemeente Blaricum en de Provincie NH worden
hierdoor onherstelbaar aangetast en onvoldoende op haar unieke waarde
beoordeeld;
3. zonne- en windenergie waarschijnlijk niet voldoende capaciteit hebben om
volledig aan de energiebehoefte te kunnen voldoen;
4. innovatie op tal van aspecten in de energietransitie tot snel opeenvolgende
ontwikkelingen leidt met mogelijk beperktere, ruimtelijke nadelen;
5. met de bouw van een volledig aardgasvrije wijk “de Blaricummermeent”
en de plannen voor de renovatie van de wijk “Bijvanck” de gemeente
Blaricum een forse bijdrage levert/gaat leveren aan de CO2-reductie en
het opwekken van hernieuwbare energie;
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2015
De tekst van het voorgestelde conceptbesluit “geen wensen en bedenkingen naar
voren te brengen op de concept RES NHZ” te vervangen door:

De gemeenteraad van Blaricum heeft kennis genomen van het concept bod van
de deelregio Gooi & Vechtstreek in de concept RES 1.0.
De gemeenteraad van Blaricum is bereid, naast een stevige inzet op
energiebesparing in de gebouwde omgeving, een passende bijdrage te leveren
aan de landelijke opgave tot opwekking van hernieuwbare energie in 2030
waarbij draagvlak onder de inwoners en de bescherming van het
natuurlandschappelijke en cultuurhistorische karakter van het dorp Blaricum
voorop staan.
1. Hoewel het zoekgebied vooralsnog een denkrichting biedt voor de RES 1.0, is
de gemeenteraad van Blaricum van mening dat het zoekgebied ten oosten van de
Stichtsebrug gezien de landschappelijke waarde en beschermde status wordt
afgewezen.
2. De gemeenteraad van Blaricum ziet goede mogelijkheden de zoekgebieden zon
op daken, zon op parkeerplaatsen en zon op het geluidsscherm langs de A27
maximaal te benutten. Daarnaast wil de gemeenteraad mee geven om in de RES
1.0 een extra zoekgebied voor een zonneveld langs de A27, gelegen tussen het
wegdek en de geluidswal, ter hoogte van de wijk Blaricummermeent, toe te
voegen.
3. De kansen voor geothermie en aquathermie als alternatieve energiebron in
Blaricum dienen volwaardig te worden meegewogen als oplossingsrichting.
4. De gemeenteraad van Blaricum pleit voor het voorlopige behoud van het
gasnetwerk, om aan de huidige energiebehoefte te kunnen blijven voldoen en
verzoekt de instandhouding van het bestaande gasnet een plaats te geven in de
RES 1.0.
5. De gemeenteraad van Blaricum is van mening dat het betrekken van de
inwoners van ons dorp bij de totstandkoming van de concept RES 1.0 van
Blaricum onvoldoende heeft plaatsgevonden. Om te komen tot een noodzakelijk
draagvlak voor de gekozen maatregelen is een majeure verbetering van het
informatie- en participatieproces in de toekomst noodzakelijk.
6. De gemeenteraad van Blaricum is van mening dat de financiële consequenties
van de concept RES NHZ voor de gemeente als ook voor onze inwoners
vooralsnog onduidelijk zijn en verzoekt daarom de definitieve RES NHZ 1.0 te
voorzien van kostenindicaties zodat deze meegenomen kunnen worden in de
finale besluitvorming.
en gaat over tot de orde van de dag.
Naam en handtekening indiener(s):
VVD
Rene Wiegel

Motie nummer:

RES deelregio Gooi & Vecht: geen zoekgebieden in
natuurgebied

Betreffende: RES Concept Regionale Energie Strategie NHZ
Voorgesteld door: VVD
Raad d.d.: 30 juni 2020
De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020
Constaterende dat:
1. dat in de concept-RES een 10-tal zoekgebieden is opgenomen in de Gooi en
Vechtstreek voor de opwek van zon- en windenergie;
2. zoekgebieden weliswaar niet vast liggen, maar wel de denk- en zoekrichting
vormen voor de ontwikkeling van RES 1.0;
3. als hoofdpunten (opgehaald uit de bijeenkomsten, werksessies en ateliers)
voor de concept-RES worden genoemd:
a) dat oog moet worden gehouden voor landschappelijke waarden;
b) dat voorzichtigheid moet worden betracht met de onomkeerbaarheid van
oplossingen, terwijl toekomstige technieken nog niet kunnen worden
meegewogen;
c) dat er geen/weinig steun is voor zon/wind in natuurgebieden en
cultuurhistorisch landschap;
4. grote delen van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn aangemerkt als (potentieel)
werelderfgoed, Natura 2000, stiltegebied en Natuurnetwerk Nederland (NNN);
5. in de Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ maatschappelijk draagvlak
als leidend principe is meegegeven voor ‘kwaliteit RES’;
6. het Klimaatakkoord de beoordelingsbevoegdheid voor de concept-RES heeft
belegd bij het college en niet bij de gemeenteraad waardoor de
gemeenteraden in deze fase van het RES proces min of meer buiten spel zijn
gezet(https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-rganisatie/nieuws/raadkrijgt-res-straks-door-de-strot-geduwd.13139554.lynkx).
overwegende dat:
7. de windmolens, waarmee wordt gerekend als het gaat om het vermogen, een
aanzienlijke hoogte hebben, die de Televisietoren van Hilversum evenaart of
te boven gaat;
8. een aantal zoekgebieden van deelregio Regio Gooi en Vechtstreek zijn gelegen
in of zeer nabij (potentieel) werelderfgoed, Natura 2000 en NNN;
9. de gezamenlijke opwek van de 30 regio’s de totale opgave voor de transitie
nu al blijkt te overtreffen, terwijl toekomstige technieken nog niet zijn
meegenomen;
10. in een ateliergroep van volksvertegenwoordigers van deelregio Gooi en Vecht
op 30 oktober 2019 met enige ontzetting is gereageerd op het meest
ambitieuze scenario van drie dat werd gepresenteerd.
Gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2015
is van mening dat:
deelregio Regio Gooi en Vechtstreek zich namens de deelnemende gemeenten
expliciet moet uitspreken tegen genoemde zoekgebieden uit de concept-RES
zoals die nu zijn opgenomen, ook als dat leidt tot een lager energie-bod.
en gaat over tot de orde van de dag.
Naam en handtekening indiener(s)
VVD
Rene Wiegel

Amendement
Onderwerp amendement:

Zienswijze RES Gooise Meren

Vergaderdatum:

10 juni 2020

Agendapunt (nr en naam):

3b1

Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2020 heeft de raad van de
gemeente Gooise Meren in het kader van concept Regionale
Energiestrategie van de RES regio Noord-Holland Zuid volgens
de procedure van wensen en bedenkingen besloten een
zienswijze mee te geven aan de stuurgroep RES NoordHolland
Zuid. De zienswijze betreft de hoogte van het bod van de
deelregio Gooi en Vechtstreek binnen de concept RES NoordHolland Zuid.

Nieuwe tekst
Tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2020 heeft de raad
van de gemeente Gooise Meren in het kader van concept
Regionale Energiestrategie van de RES regio Noord-Holland
Zuid volgens de procedure van wensen en bedenkingen
besloten een zienswijze mee te geven aan de stuurgroep RES
NoordHolland Zuid. De zienswijze betreft de hoogte van het
bod van de deelregio Gooi en Vechtstreek binnen de concept
RES Noord-Holland Zuid en de aangewezen zoekgebieden.

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft kennis genomen van
het concept bod van de deelregio Gooi en Vecht in de RES ter
hoogte van 0,32 Twh. De raad is van mening dat dit bod niet
voldoende bijdraagt aan de ambities van de regio Gooi en
Vechtstreek. Gemeenten en maatschappelijke partners in de
Gooi en Vechtstreek hebben in 2017 de ambitie uitgesproken
om een energieneutrale regio te worden in 2050. Het verbruik
aan elektriciteit en warmte van de gebouwde omgeving in de
regio Gooi en Vechtstreek bedraagt omgerekend 3,2 Twh: dat is
dus 10 maal zoveel als dat we met dit bod denken op te wekken.
Ook ziet de raad dat het totale bod van de 6 deelregio’s in de
RES regio Noord-Holland Zuid 2,7 Twh beslaat en dat het bod
van de regio Gooi en Vechtstreek daarbinnen onevenredig laag
is.

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft kennis genomen
van het concept bod van de deelregio Gooi en Vecht in de RES
ter hoogte van 0,32 Twh. Het bod omvat echter ook
zoekgebieden voor de opwek van zon en wind in Gooimeer
en zoekgebieden voor wind in de Aetsveldsepolder en de
Bloemendalerpolder dat grenst aan het zeer waardevolle
gebied Naardermeer. Hoewel die zoekgebieden vooralsnog
een denkrichting bieden voor de RES 1.0, is de
gemeenteraad van mening dat deze drie zoekgebieden
onaanvaardbaar zijn. De raad is van mening dat als het bod
in overeenstemming wordt gebracht met het schrappen van
deze gebieden het bod in voldoende mate bijdraagt aan de
ambities van de regio Gooi en Vechtstreek, Gemeenten en
maatschappelijke partners in de Gooi en Vechtstreek hebben
in 2017 de ambitie uitgesproken om een energieneutrale regio
te worden in 2050. gelet op het feit dat de optelsom van de 30
regio’s nu al de opgave van de transitie overstijgt en gelet op
het bijzondere karakter en de rol van Het verbruik aan
elektriciteit en warmte van de gebouwde omgeving in de regio
Gooi en Vechtstreek in het stedelijk gebied bedraagt
omgerekend 3,2 Twh: dat is dus 10 maal zoveel als dat we met
dit bod denken op te wekken. Ook ziet de raad dat het totale
bod van de 6 deelregio’s in de RES regio Noord-Holland Zuid
2,7 Twh beslaat en dat het bod van de regio Gooi en
Vechtstreek daarbinnen onevenredig laag is.

De gemeenteraad van Gooise Meren ziet goede mogelijkheden
om het bod van de deelregio te verhogen en wenst opdracht te
geven om in de RES 1.0 het aantal bouwstenen te vergroten. De
bouwstenen zon op dak, zon en wind langs infrastructuur en zon
op parkeerplaatsen zijn in de lokale RES ateliers veelvuldig
genoemd en dienen maximaal benut te worden. Daarnaast
wenst de gemeenteraad van Gooise Meren de opdracht mee te
geven om in de RES 1.0 zoekgebieden toe te voegen.
Het is de raad bekend dat op dit moment alleen grootschalige
zon- en windenergie meetellen in het bod aan het rijk. Toch
vindt de raad van Gooise Meren het een gemiste kans dat in het
RES proces tot nu geen andere vormen van hernieuwbare
energie worden voorgesteld. De raad wenst de opdracht mee te
geven om in de RES 1.0. te laten zien welke mogelijkheden er in
onze regio zijn om op innovatieve manieren hernieuwbare
energie op te wekken, met name op locaties waar door
restricties geen grootschalige opwek mogelijk is. De suggesties
die in de lokale RES ateliers hiervoor zijn gedaan moeten serieus

De gemeenteraad van Gooise Meren ziet goede
mogelijkheden om het bod van de deelregio te verhogen en
wenst opdracht te geven om in de RES 1.0 het aantal
bouwstenen te vergroten. De bouwstenen waar het gaat om
zon op dak, zon en wind langs infrastructuur en zon op
parkeerplaatsen. zijn in de lokale RES ateliers veelvuldig
genoemd en dienen maximaal benut te worden. Daarnaast
wenst de gemeenteraad van Gooise Meren de opdracht mee

worden onderzocht.

te geven om in de RES 1.0 zoekgebieden toe te voegen.
Het is de raad bekend dat op dit moment alleen grootschalige
zon- en windenergie meetellen in het bod aan het rijk. Toch
vindt de raad van Gooise Meren het een gemiste kans dat in
het RES proces tot nu geen andere vormen van hernieuwbare
energie worden voorgesteld. De raad wenst de opdracht mee
te geven om in de RES 1.0. te laten zien welke mogelijkheden
er in onze regio zijn om op innovatieve manieren hernieuwbare
energie op te wekken, met name op locaties waar door
restricties geen grootschalige opwek mogelijk is. De
suggesties die in de lokale RES ateliers hiervoor zijn gedaan
moeten serieus worden onderzocht.
Tot slot heeft de gemeenteraad signalen gekregen, onder
ander van natuur en milieuorganisaties, dat “aan het einde
van de rit” zaken zijn doorgevoerd die niet tot de sessies
van het participatietraject zijn te herleiden. Dat is voor de
raad reden tot zorg. De raad hecht aan een zorgvuldig
proces om te komen tot de concept-RES en vervolgens de
RES 1.0 met het oog op een duurzaam draagvlak.

Toelichting
Constaterende dat:
1. dat in de concept-RES een 10-tal zoekgebieden is opgenomen in de Gooi en Vechtstreek voor de opwek van zon- en
windenergie, waaronder die in het Gooimeer (zon en wind), en de Aetsveldsepolder en de Bloemendalerpolder (wind);
2. zoekgebieden weliswaar niet vast liggen, maar wel de denk- en zoekrichting vormen voor de ontwikkeling van RES 1.0;
3. Als hoofdpunten (opgehaald uit de bijeenkomsten, werksessies en ateliers) voor de concept -RES worden genoemd:
a) dat oog moet worden gehouden voor landschappelijke waarden;
b) dat voorzichtigheid moet worden betracht met de onomkeerbaarheid van oplossingen, terwijl toekomstige technieken
nog niet kunnen worden meegewogen;
c) dat er geen/weinig steun is voor zon/wind in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap;
4. in de Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ maatschappelijk draagvlak als leidend principe is meegegeven voor
‘kwaliteit RES’
Overwegende dat:
5. de gezamenlijke opwek van de 30 regio’s de totale opgave voor de transitie nu al blijkt te overtreffen, terwijl toekomstige
technieken nog niet zijn meegenomen;
6. de windmolens, waarmee wordt gerekend als het gaat om het vermogen, een aanzienlijke hoogte hebben, die de
Televisietoren van Hilversum evenaart of te boven gaat;
7. de zoekgebieden Gooimeer, Aetsveldsepolder en Bloemendalerpolder in en direct naast de gemeente Gooise Meren zijn
gelegen, in of zeer nabij (potentieel) werelderfgoed, Natura 2000 en NNN;
8. in een ateliergroep van volksvertegenwoordigers van deelregio Gooi en Vecht op 30 oktober 2019 met enige ontzetting is
gereageerd op het meest ambitieuze scenario van drie dat werd gepresenteerd;
9. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland met de drie gebiedsbeheerders Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en
Goois Natuurreservaat in februari 2020 pleitten geen zoekgebieden aan te wijzen in de rode zones van de Visiekaart Wind
Regionale Energie Transitie Noord-Holland, waaronder het Gooi, terwijl andere gebieden wel geschikt werden geacht.
Is van mening dat:
10. Het unieke natuurlandschappelijke en cultuurhistorische karakter behouden moet blijven en geen ruimte moet bieden voor
onomkeerbare ontwikkelingen die dat karakter aantasten;
11. Er geen reden is om in deze fase van de transitie een hogere ambitie na te streven dan het bod dat gelet op het voorgaande in
redelijkheid gedaan kan worden.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Hugo Bellaart, VVD, Roel Kamphuis (CU), Andreas van der Schaaf (A.vdSchaaf-E.Nuij)
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Liberaal ~ F Laren Laren
AMENDEMENT

De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 27 mei 2020;
bij agendapunt 7.7,'Concept Regionale Energie Strategie NHZ';
gelet op artikel 27 van het 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad Laren 2018';
overwegingen:
• Bij het opstellen van de concept Regionale Energie Strategie (RES) NHZ voor de Gooi en
Vechtstreek is geen rekening gehouden met beschermde gebieden, zoals Natura 2000,
beschermd dorpsgezicht, Natuurnetwerk Nederland andere kwetsbare gebieden;
• Tijdens het in Laren gehouden RES atelier op 27 januari 2020 waren 30 aanwezigen,
waaronder slechts 8 burgers van Laren, voor het overige ambtenaren, raadsleden en leden
van energie-cooperaties. Er kan derhalve niet worden gesproken van draagvlak bij de
bevolking;
• Bovendien stroken de ideeen en wensen die zijn geuit tijdens het RES atelier niet met de
gekozen zoekgebieden in en om Laren;
• Ondanks het verzoek van de gemeenteraad van Laren (aangenomen motie d.d. 29 januari
2020) om ook andere alternatieve energietechnieken bij de RES to betrekken, is dit niet
gehonoreerd;
• Wij zijn derhalve van mening dat bovenstaande handelswijze ervoor heeft gezorgd dater
verkeerde keuzes zijn gemaakt bij de bepaling van de zoekgebieden;
• Ook het Goois Natuurreservaat heeft wensen en bedenkingen geuit t.a.v. van de concept RES
NHZ. Zij maakt zich zorgen over de kwetsbare en bijzondere natuur en de onomkeerbare
negatieve effecten van bouwen in deze natuur. Wij staan hier volledig achter;
• We hebben de natuur nodig als instrument in het kader van klimaat en milieu, zoals CO2adaptie (Parijs), waterberging, temperatuurregulatie, fijnstof-afvang en verdroging.
Laren is, inclusief het GNR, onderscheidend met haar aanwezige rijke 'groene kapitaal', zowel
in de publieke ruimten als in particulier bezit en draagt aldus al flink bij aan de gevraagde
CO2-adaptie.
BESLUIT:
De tekst van het voorgestelde conceptbesluit:
"Geen wensen en bedenkingen Haar voren to brengen op de concept-RES NHZ"
Te vervangen door:
"De navolgende wensen en bedenkingen op de concept-RES NHZ kenbaar to maken:

1) De zoekgebieden nabij de Larense Wasmeren voor windturbines (zoekgebied 09) en het
zoekgebied voor zonnepanelen (zoekgebied 07) zijn onacceptabel vanwege de grote
negatieve gevolgen voor deze kwetsbare natuur;
2) Het aanbrengen van zonnepanelen op parkeerterreinen in de bebouwde kom van Laren is
onacceptabel;
3) De raad van Laren wenst dat kernenergie en de financiele doorberekening daarvan worden
meegenomen in de RES NHZ."
. ~>
Hans Faas (namens fractie VVD) .

Karel Loeff (fractie Larens Behoud)

Jacqueline Timmerman (fractie Liberaal Laren)
'`--Erwin van den Berg (fractie CDA)
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Liberaal { ~ Laren
MOTIE
Betreft:
Concept Regionale Energie Strategie NHZ

De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 27 mei 2020;
gelet op artike128 van het'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018';
overwegende dat:
-

de gemeente Laren, inclusief de GNR-gronden, onderscheidend is met haar
aanwezige rijke `groene kapitaal';
bekend is dat 1/3 deel van de CO2-reductie van bomen afkomstig is en Laren
dus in flinke mate bijdraagt aan CO2-reductie;
deze aanwezige CO2-reductie niet wordt meegewogen bij de RES
doelstellingen;
wij van mening zijn dat dit wel zou moeten gebeuren;

verzoekt het college:

1) Deze waardevolle bijdrage aan CO2-reductie door Laren onder de aandacht
van de regio/RES to brengen;
2) Ons aanwezige groene kapitaal, inclusief de GNR-gronden, to kwantificeren in
CO2-afvang en mee to laten wegen in het aandeel van Laren in het bod van de
RES.

En gaat over tot de orde van de dag

Jacqueline Tir~xnerman (fractie Liberaal Laren)

1

Gemeente

Laren

RAADSBESLUIT
2020/18

De raad van de gemeente Laren;
gelezen voorstel 2020/18 d.d. 21 april 2020 van het college van burgemeester en
wethouders inzake de concept-Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid;
gezien het door de raadsfracties VVD, LB, LL en CDA ingediende en aangenomen
amendement;
gelet op het bepaalde dienaangaande in de Klimaatwet, Landelijk Klimaatakkoord en het VNklimaatverdrag;

BESLUIT:

De navolgende wensen en bedenkingen op de concept-RES NHZ kenbaar to maken:
1) De zoekgebieden nabij de Larense Wasmeren voor windturbines (zoekgebied 09) en
het zoekgebied voor zonnepanelen (zoekgebied 07) zijn onacceptabel vanwege de
grote negatieve gevolgen voor deze kwetsbare natuur;
2) Het aanbrengen van zonnepanelen op parkeerterreinen in de bebouwde kom van
Laren is onacceptabel;
3) De raad van Laren wenst dat kernenergie en de financiele doorberekening daarvan
worden meegenomen in de RES NHZ.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 mei 2020.

mw. C.Q.E. Holtslag
griffier

S

dhr. drs. N. Mol
voorzitter
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Met alle winden meewaaien!
De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen donderdag 4 juni 2020,
Gelezen het voorstel Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid van het college van
Burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2020,

Constaterende dat:
 óók Noord-Holland Zuid een opgave heeft in de energietransitie;
 regio Gooi en Vechtstreek onderdeel is van de RES Noord-Holland Zuid.

Overwegende dat:
 regio Gooi en Vechtstreek meer inzet op besparen dan nieuwe schone energie opwekken;
 er binnen de regio zeker goede mogelijkheden zijn voor windenergie;
 er binnen de regio ook op natuurgronden gekeken moet worden naar windenergie;
 Wijdemeren ook zelf op zoek kan naar mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen naar
windenergie.

Besluit in het raadsbesluit beslispunt 2:
2. “Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen op de Concept Regionale
Energiestrategie Noord-Holland Zuid.”
Te wijzigen in:
2. De wens naar voren te brengen op de Concept Regionale Energiestrategie Noord-HollandZuid voor Wijdemeren en de regio Gooi en Vechtstreek meer in te zetten op windereregie.

Wijdemeren, 4 juni 2020
De raad voornoemd,
PvdA/GroenLinks
Stan Poels

CDA Wijdemeren
Jan Verbruggen

Motie van
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De Lokale Partij

M-12-1

Het Parkeren van de Toekomst

Raadsvoorstel: Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 4 juni 2020
Gelezen het voorstel van 16 April 2020.

| website: DeLokalePartij.org | twitter: @DeLokalePartij_ | facebook: DeLokalePartijPolitiek

Overwegende dat:






Er een grote uitdaging voor ons ligt op het gebied van de energie- en
warmtetransitie;
In de concept RES veelvuldig gesproken wordt over het overkappen van
parkeerplaatsen met zonnepanelen.
De provincie innovatief meervoudig ruimtegebruik toejuicht en een tool
aan het ontwikkelen is die de potentie en business case van zon-parkeren
in beeld gaat brengen.
Verschillende gemeenten en deelregio’s groot inzetten op zon-parkeren.
Ook in onze gemeente verschillende plekken aangegeven staan als locaties
voor zon-parkeren.

Constaterende dat:
 De gemeente Wijdemeren aangeeft dat de mogelijkheden voor zonne- en
windenergie in Wijdemeren beperkt zijn.
 Er behoefte is aan verdere concrete uitvoeringsplannen in de Regionale
Energiestrategie Noord-Holland Zuid om de doelstellingen in 2030 en 2050
te behalen.
 De gemeente Wijdemeren zich graag profileert als duurzame gemeente.
Spreekt uit dat:
De gemeente Wijdemeren (eventueel met behulp van de provinciale tool voor
zon-parkeren), onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden binnen onze
gemeente waar wij zo snel mogelijk zon-parkeren kunnen gaan introduceren en
een voorstel hiervoor, inclusief financieringsopties van zon-parkeren naar de
raad zal sturen.
En gaat over tot de orde van de dag

De Lokale Partij: Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen &
Olivier Goetheer

Motie van
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De Lokale Partij

M-12-2

Een Groene Betaalbare Toekomst in de regio Gooi &
Vechtstreek

Raadsvoorstel: Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 4 juni 2020

| website: DeLokalePartij.org | twitter: @DeLokalePartij_ | facebook: DeLokalePartijPolitiek

Gelezen het voorstel van 16 April 2020.
Overwegende dat:
 Er een grote uitdaging voor ons ligt op het gebied van de energie- en
warmtetransitie;
 Dit het moment is om wensen naar voren te brengen op de Concept
Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid;
 Er een versnelling noodzakelijk is op het gebied van CO2-reductie om de
(landelijke)doelstelling in 2030 en 2050 te halen;
 De tijd van alleen maar praten voorbij is en we nu echt onze
verantwoordelijkheid moeten nemen op het gebied van duurzaamheid.
Constaterende dat:
 Er behoefte is aan verdere concrete uitvoeringsplannen in de Regionale
Energiestrategie Noord-Holland Zuid om de doelstellingen in 2030 en 2050
te behalen.
 De regio onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn om
onze inwoners te faciliteren op het gebied van besparingen op
energiekosten.
 Het financieren van de verduurzaamingsmaatregelen een knelpunt is (blz
120/121 Concept RES).
 Veel inwoners zich zorgen maken over het klimaat, maar zich ook zorgen
maken over de kosten.
 Meer dan 68% van de woningen in Wijdemeren particulier bezit zijn.
 Wij onze inwoners niet met hoge kosten willen opzadelen.
Spreekt uit dat:
De gemeente Wijdemeren als wens op de concept RES aangeeft dat de deelregio
Gooi & Vechtstreek opgeroepen wordt om onderzoek te doen naar en bij een
verwacht positief effect, startprojecten te faciliteren op het gebied van:
- Gebouwgebonden financiering
- Baatbelasting, erfpacht en kwalitatief recht.
En gaat over tot de orde van de dag

De Lokale Partij: Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen &
Olivier Goetheer

