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T.

CONCEPT-BESLUIT

Voorgesteld wordt:
In te stemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid.

1. Inleiding

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio's in Nederland een Regionale
Energiestrategie (RES) opstellen. De energieregio's plannen in de RES hoe zij in 2030 totaal
35 terawattuur (TWh) aan grootschalig hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken. De
gemeente Wijdemeren is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) en subregio Gooi en Vechtstreek. De ambitie van de energieregio NHZ is om zich in te zetten voor
de realisatie van 2,7 TWh zon- en windenergie in 2030. De gehele RES 1.0 voor NHZ leest u

online gr.
Van Concept RES naar RES 1.0
De RES 1.0 is de uitwerking van de Concept RES. Deze is op 4 juni 2020 in de
gemeenteraad besproken. Tijdens de behandeling van de Concept RES heeft u éèn
amendement en twee moties aangenomen, te weten:
Met alle winden meewaaien!

o

A-12-1

o

M-12-2

o

M-12-1 Het

Een Groene Betaalbare Toekomst in de regogghtstreek
Parkeren van de Toekomst

Op 17 december 2020 heeft het college u via een RIB geïnformeerd over de verwerking van
deze wensen en bedenkingen toewerkend naar de RES 1.0 (kenmerk Z.65412/ D.305218).
Onlangs is de gemeenteraad via een Wethoudersbrief aanvullend geïnformeerd over de
voortgang van de motie 'Het parkeren van de toekomst' (kenmerk: Z.56412/ D.318053).

Resultaat RES 1.0
Voor Wijdemeren heeft de RES niet opgeleverd wat wij op basis van onze ambities hadden
gehoopt. De conclusie: Wijdemeren heeft slechts generieke zoekgebieden 'zon op grote
daken' en 'zon op parkeerplaatsen' waarmee wij bijdragen aan de energietransitie. De door u
meegegeven wensen en bedenkingen op de concept RES hebben helaas niet tot meer
mogelijkheden geleid. Daarmee zijn er voor de gemeente Wijdemeren geen
noemenswaardige wijzigingen in de RES 1.0 ten opzichte van de Concept RES.
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In de regio Gooi en Vechtstreek zijn er wel wijzigingen gekomen. Het aandeel van sub-regio
Gooi en Vechtstreek is 0,23 TWh,1/ 3 van het bod uit de Concept RES. Dit is het gevolg van
het afvallen van de zoekgebieden voor windenergie in de gehele Gooi en Vechtstreek nadat
alle de gemeenteraden hun wensen en bedenkingen hebben gedeeld. Het bod van de
energieregio NHZ in de RES 1.0 is 2,7 TWh, dit is gelijk aan de concept RES. Via een RIB
vanuit de regio Gooi en Vechtstreek bent u op 21 april jl. hier over geïnformeerd (kenmerk:
21.0002869).

Ondanks dat de bijdragen van Wijdemeren in de RES 1.0 beperkt zijn, heeft het proces
geholpen om de uitdagingen van de energietransitie duidelijk te maken. Ook heeft het de
samenwerking tussen gemeenten en stakeholders zoals natuurorganisaties en
netwerkbeheerders gestimuleerd. Daarbij heeft dit proces in Wijdemeren geleid tot een mooi
en ambitieus project waarbij wij samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren ondernemers
ondersteunen en adviseren over het beleggen van braakliggende daken met zonnepalen.

Vervolg: uitvoering RES 1.0 naar de RES 2.0
De RES 1.0 wordt uiterlijk op 9 juli 2021, samen met eventuele moties en amendementen,
door de Stuurgroep RES NHZ aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het
Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening.
Terwijl wij u deze RES 1.0 voorleggen, willen wij benadrukken dat dit niet het eindstation is.
Samen met regiogemeenten en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland onderzoeken wij de
mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie in en nabij beschermde landschappen
en natuur. Samen met de Energiecoöperatie Wijdemeren zijn wij een ambitieus project
gestart om alle geschikte grote daken in de gemeente met zonnepanelen te beleggen.
2. Arqumenten
1.1

Met het voorleggen van de RES 1.0 ter besluitvorming, heeft u de mogelijkheid
hiermee in te stemmen en wijzingen voor de RES 2.0 mee te geven.
Er zijn voor de gemeente Wijdemeren geen grote wijzigingen ten opzichte van de
Concept RES. Daarbij is het goed te benadrukken dat het RES-proces dynamisch is.
De RES 1.0 is slechts een tussenstand. Op ieder moment kunnen nieuwe concrete
zoekgebieden worden toegevoegd.
In de online RES-viewer wordt de actuele stand van de zoekgebieden bijgehouden.
Dit betekent dat wij nieuwe zoekgebieden aan de viewer kunnen toevoegen.
Wanneer u, inwoners of bedrijven concrete zoekgebieden aandragen, kunnen wij
deze ieder moment opnemen. Deze worden toewerkend naar de RES 2.0
meegenomen.

3. Kanttekeningen/Risico's
1.1

Beperkte participatie.
Onder andere via een brief van Vereniging Eigenhuis van 18 maart jl. is benadrukt
dat de participatiegraad bij het opstellen van de RES laag is. In het katern 'RESproces: van startnotitie tot RES 1.0' is beschreven wanneer en op welke manier
participatie is georganiseerd tijdens het RES-proces. In Wijdemeren was de opkomst
tijdens de inspraakavond laag.
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In de uitvoering van het project 'zon op grote daken' is gelukkig veel aandacht voor
participatie. De afgelopen maanden is met tientallen bedrijven contact geweest. Er
zijn kennismakingsgesprekken gevoerd en quickscans gedaan om de potentie van
het dak in beeld te brengen. Tijdens een online bijeenkomst op 12 april jl. waren ruim
15 bedrijven van Nieuw Walden en de Machineweg aanwezig.

Lokaal eigendom is een belangrijk onderdeel van het project zon op grote daken. Zo
worden via het opstarten van postcoderoos projecten inwoners betrokken. Zo geven
we tijdens de uitvoering van de RES invulling aan de participatie.
1.2

Aanvullende Rijksmiddelen zijn er nog niet voor de extra gerneentelijke taken in de
energietransitie.

Voor de uitvoering van de RES zijn de gemeenten aan zet. Dit vraagt extra middelen
en capaciteit. De extra uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord (waar de RES een
onderdeel van is) voor gemeenten komen landelijk neer op circa € 600 miljoen per
jaar. Een besluit over een rijksbijdrage is aan het nieuwe kabinet en wordt niet eerder
dan in de tweede helft van 2021 verwacht.
De specifieke kosten voor Wijdemeren zijn niet bekend. Op dit moment is de
uitvoering van de RES in Wijdemeren gedekt in de vaste capaciteit op duurzaamheid
en met de middelen uit het Duurzaamheidsbudget (200195).
4. Financiële consequenties

Niet van toepassing.
5. Aanpak (planningluitvoering/ communicatie)

De RES 1.0 wordt uiterlijk op 9 juli 2021, samen met eventuele moties en amendementen,
door de Stuurgroep RES NHZ aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het
Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening.
De RES wordt elke 2 jaar geëvalueerd en geactualiseerd. De provincie Noord-Holland heeft
een regierol in het bijhouden van de data, ter ondersteuning van de monitoring van de
voortgang van de uitvoering.

Voor de RES geldt de volgende tijdslijn, zoals opgenomen in de landelijke 'handreiking
regionale energiestrategie (okt 2019)':
1
1
1
1
1
1

oktober 2020
juli 2021
juli 2023
januari 2025
juli 2025
januari 2030

Opleveren concept-RES
Opleveren vastgestelde RES 1.0
Opleveren RES 2.0, tussentijds ijkmoment van de RES
Omgevingsvergunningen zijn verleend voor concrete zoekgebieden.
Opleveren RES 3.0, tussentijds ijkmoment van de RES
35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land is gerealiseerd

Wijzigingen in het RES-document kunnen niet eerder dan in de RES 2.0 worden verwerkt.
De RES 1.0 wordt op 9 juli 2021, samen met eventuele moties en amendementen,
aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving
voor doorrekening.
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6. Duurzaamheidsapecten

De RES is onderdeel van onze Duurzaamheidsagenda. De RES geeft invulling aan het
Klimaatakkoord.
7. Standpunt commissies (en derden)
De commissie Ruimte en Economie d.d. 2 juni 2021 adviseert het voorstel als hamerstuk te
behandelen in de raad van d.d. 10 juni 2021.

Wijdemeren, 4 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,
de secretaris,
mw. mr. W. Heeg

de burgemeester,
mw. drs. C.R. Larson
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