
Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 
 

Toevoegen extra zoekgebieden aan de RES  

Vergaderdatum:  
 

07-07-2021 

Agendapunt (nr en naam):  
 

A21-72  Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ 
 

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 Nieuwe tekst 

1. De RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid, voor 
zover deze betrekking heeft op het grondgebied van Gooise 
Meren, vast te stellen en te besluiten dat de RES 1.0 als resultaat 
uit het regionale proces ook namens de gemeente Gooise Meren 
wordt aangeboden aan het Nationaal Programma RES.  

 

1. De RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid, voor 
zover deze betrekking heeft op het grondgebied van Gooise 
Meren, vast te stellen en te besluiten dat de RES 1.0 als 
resultaat uit het regionale proces ook namens de gemeente 
Gooise Meren wordt aangeboden aan het Nationaal 
Programma RES, onder de aanvulling dat: 
De nieuwe P2 in Muiden wordt toegevoegd als mogelijke 
zoekgebieden voor zon in de RES 1.0 en richting het tot stand 
komen van de RES 2.0 (indien deze zich voor doen in verband 
met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen) additionele 
zoekgebieden worden toegevoegd. 

Toelichting 

Overwegende dat: 

1. Door ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente er nieuwe zoekgebieden kunnen ontstaan; 

2. Het zonde is deze op voorhand van benutting voor energieopwekking uit te sluiten omdat er in het verleden bepaalde 

gebieden zijn gemarkeerd als zoekgebied; 

3. Nu al P2 in Muiden toe te voegen als zoekgebied zodat bepaald kan worden of hier voldoende opwek plaats kan vinden 

en of er wel of geen beperkingen zijn; 

 

Voorts overwegende dat: 

4. De RES een dynamisch document is met een lange tijd tot uitvoering; 

5. Een continue zoektocht naar nieuwe gebieden de opwekcapaciteit behoorlijk kan vergroten. 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Sawan Bruins (D66) 
 

 


