AMENDEMENT
De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 30 juni 2021;
bij agendapunt 8.7, `Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0’;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 27 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’;
overwegende dat:
 de RES geen wettelijke basis kent. De gemeente hoeft er juridisch gezien op grond
van haar autonome positie niet aan mee te doen (Prof. Elzinga e.a.);
 de raad van Laren eerder en beargumenteerd heeft aangegeven de RES-plannen
slechts ter kennisgeving te willen aannemen, gezien de enorme impact van
zonneparken en windparken op de kwetsbare Gooische natuur, landschap en
beeldkwaliteit van Laren en omstreken;
 de raad van Laren graag zijn steentje bijdraagt en verduurzaming hoog op de agenda
heeft, maar dit gezien het type dorp en kwetsbare landschap wel kleinschalig en
prudent dient te gebeuren;
 in latere bespreekfase dan ook door de raad duidelijk is aangegeven welke
maatregelen wel en welke niet geschikt worden geacht voor Laren;
 deze RES-kansgebieden zijn overgenomen en zijn omschreven op pagina 34 van
‘Bijlage katern rollen en beleidskaders’;
 de raad zich voor wat betreft deze bijdrage door de gemeente Laren wil
committeren hieraan;
 de gemeente Laren in de toekomst, zodra zich kansen voordoen die passend zijn
binnen het eigen grondgebied, deze kansen kan oppakken;
 Laren daarbij, gezien haar autonome positie als zelfstandige gemeente, zelf de regie
in handen wil houden;
constaterende dat:
 het beslisvoorstel veel verder gaat dan ons gegeven commitment voor het
grondgebied van Laren t.a.v. RES-maatregelen uit de bijlage op pagina 34;
 Laren zich onder punt 1.a van het voorstel vastlegt tot het behalen van 2,7 TWu
duurzame energieopwekking in Nood-Holland Zuid;
 de raad in het voorstel ook wordt gevraagd akkoord te gaan met de ambities voor
heel Noord-Holland Zuid (beslispunt 2);
 de raad daarvan de gevolgen niet kan overzien voor mens/ natuur/ landschap en
beeldkwaliteit en er ook geen enkele zeggenschap meer over heeft, terwijl de raad
zich met dit voorgestelde besluit dan van tevoren al akkoord zou verklaren;
 de betrokken overheden zich bij het vaststellen van de RES immers ook vastleggen
op de uitvoering hiervan. Wat kunnen we nog verwachten als blijkt dat de ambitie
van 2,7 TWu niet kan worden gehaald op de nu bedachte plaatsen en Laren zich
hierop al heeft vastgelegd?
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de raad aldus niet de verantwoordelijkheid hiervoor wil nemen door zich te
committeren aan de gehele RES 1.0 Noord-Holland Zuid;
de raad de gehele RES 1.0 derhalve niet namens de gemeente Laren wenst aan te
bieden aan het Nationaal Programma RES (beslispunt 3);

BESLUIT:
A. De tekst van beslispunt 1 te vervangen door de navolgende tekst:
“De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0), voor zover deze
betrekking heeft op het grondgebied van Laren, vast te stellen.”
B. Sub a en b van beslispunt 1 en de beslispunten 2 en 3 te schrappen.
Jacqueline Timmerman

fractie Liberaal Laren
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