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Inleiding 
In de nieuwsbrief van de gemeente is een deel gewijd aan de concept-Regionale Energiestrategie (RES). 
 
Vraag 1 
De inleiding vermeldt: “In de Gooi en Vechtstreek zijn er 10 gebieden waar mogelijk zonnepanelen en windturbines kunnen 
komen.”  
Is die zin niet al te stellig gelet op de fase in het proces, zou daar niet bij hebben kunnen staan dat het hier gaat om een 
concept? 
 
N.B.: De vraag wordt vooral gesteld met het oog op inwoners die mogelijk minder bekend zijn met de betekenis van een ‘concept-
RES’. De stelling kan aanleiding zijn voor onrust, zo hebben wij gemerkt. 
 
Antwoord 
De concept RES is eind april gepubliceerd en ook hieruit kunnen inwoners concluderen dat er 10 zoekgebieden zijn waar 
wordt gekeken naar mogelijkheden voor zonnepanelen of windturbines. De zin in het nieuwsbericht klopt inhoudelijk. Het 
woord ‘mogelijk’ laat zien dat er nog niets definitief is. 
 
Vraag 2 
De inhoud van de RES is in de tijd aan allerlei – beperkende - afspraken gebonden (geen onbewezen techniek, etc.), 
tegelijkertijd wordt door het college wel verwezen naar de uiteindelijke opgave in 2050. Het college lijkt zich nog vóór 
bespreking met de raad, onder verwijzing naar 2050, toch nu al uit te spreken voor een hogere ambitie dan is voorgesteld in 
de concept-RES.  
a) Op basis waarvan wordt een hogere ambitie voor nu al voor mogelijk gehouden?  
b) Waarom komt het college met die uitspraak nog voordat dit concept met de gemeenteraad is besproken? 
 
Antwoord 

a) De concept-RES is tot stand gekomen na een exercitie waarbij vanuit de provincie een consortium is ingezet dat met 
zowel bovenregionale als lokale stakeholders heeft gesproken. Hoewel het college waardering heeft voor de manier 
en inzet waarmee dit complexe proces is doorlopen, lijkt het er sterk op dat het aantal zoekgebieden dat is 
overgebleven en de intensiteit die per zoekgebied wordt beoogd, beperkt is. Het college verwacht dat het uitspreken 
van een hoger ambitieniveau kan leiden tot meer zoekgebieden, meer opbrengst en dus een hoger bod. We kijken 
daarbij inderdaad naar de opgave die we ons hebben gesteld en rekenen ons niet op voorhand rijk met de opbrengst 
van nog niet bewezen techniek. Tegelijkertijd gaan ontwikkelingen soms razendsnel willen we alle kansen zoveel 
mogelijk benutten. We komen hiermee ook tegemoet aan een wens die vanuit het inwonerspanel is geuit. 

b) Het college wil hiermee aan de raad laten zien welke zienswijze zij inhoudelijk zou ondersteunen. Het is aan de raad 
om te besluiten deze zienswijze daadwerkelijk in te dienen. 

 
Vraag 3 
In Gooise Meren, en ook in Hilversum, is een motie aangenomen over draagvlak onder inwoners voor voorstellen in de RES 
1.0. In de vervolgstappen wordt daar (nog) niet naar verwezen. Overigens komt ook de gemeenteraad nauwelijks ter sprake. 
Hoe gaat het college de door de gemeenteraad aangenomen motie inhoud geven op weg naar RES 1.0? 
 
Antwoord 
 
In de vervolgstappen naar de RES 1.0 worden alle stakeholders opnieuw benaderd om te reageren op de concept RES. Als 
deze reacties worden opgehaald. Dit geldt dus ook voor het inwonerspanel dat in Gooise Meren betrokken is geweest in de 
voorbereiding van de concept RES. Het college zorgt ervoor dat dit inwonerspanel via onze eigen kanalen opnieuw benaderd 
wordt. Tevens denken we aan het online raadplegen van inwoners om een meer representatief beeld te kunnen krijgen van 
het draagvlak onder de bevolking van Gooise Meren. 


